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 العربية المملكة في الشعبية الفنون أزياء تعد 
 تراث على التعرف في كبير دور ولها تاريخية جذور ذات السعودية

 المهرجان يقوم والتي إليها تنتمي التي المنطقة وأصالة وثقافة
 في كبير بدور)  الجنادرية(                 والثقافة للتراث الوطني
 رقصات بعرض تقوم التي الشعبية الفنون فرق خالل من بينها الجمع
 جاءت هنا من ، المملكة مناطق من منطقة كل تراث عن تعبر شعبية

 في تعرض أنها وخاصة الشعبية الفنون أزياء دراسة إلى الضرورة
 المحلي الصعيد على مهرجانًا يعد لم الذي ، كالجنادرية كبير صرح
  . دوليا عربيا خليجيا مهرجانًا أصبح وإنما ، فحسب

 السعودية العربية المملكة اهتمام مع وتماشيا المنطلق هذا ومن
 ومكمالت أزياء لدراسة منصبا البحث يكون بأن اختير بالتراث
 معاصرة تصميمات وابتكار الجنادرية مهرجان في الشعبية الفنون

. منها 
 

 لمهرجـان  الشـعبية  الفنـون  أزياء أشكال على التعرف .١
 .  السعودية العربية المملكة في الجنادرية

 والجغرافيـة  التاريخيـة  العوامـل  تـأثير  على التعرف .٢
 . الشعبية الفنون أزياء على واالقتصادية واالجتماعية



 

 وضـع  طريـق  عن وذلك ؛ الشعبية الفنون أزياء تطوير .٣
 مـع  العصـر  لتطورات مناسبة لتكون مبتكرة تصميمات

 .  األصالة عبق على الحفاظ






 

 



 

 
تأثرت أزياء ومكمالت الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية بأزياء ومكمـالت الـدول    .١

 .المجاورة لها 
إن أزياء الفنون الشعبية غنية بالتنويع ؛ سواء في الخامات المصنوعة منها أو من ناحية  .٢

ينبوعاً ثريا الستلهام األلوان أو الزخارف التي تحتويها ، مما يجعل من التنويع الذي بها 
 .تصميمات معاصرة 

  : التوصيات أهم كانتو
إقامة معرض يضم األزياء الشعبية ومكمالتها ، وتوثيقها بالمعلومات المهمة كمسمى القطعة  .١

 .  بهدف توثيق التراث الشعبي وإحيائهومصدرها ، 

دعوة المھتمین في مجال تصمیم األزیاء باالھتمام باألزیاء الرجالیة كاھتمامھم باألزیاء  .٢
 .  النسائیة 
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ABSTRACT 
 
Title: Popular Arts Fashion And Accessories In Al Janadriya Festival And Creating 
Modern Designs From It . 
Reaeacher: Halimah Ali Mhammad Mojahid  
 
Problem: The costumes of the folk arts in the Kingdom of Saudi Arabia have deep root 
in history, and have a great role to play on shedding light on the heritage, culture and 
originality of the region to which they are affiliated. The national Carnival for heritage 
and culture (Janadriah) play a great role in connecting all these regions together via 
various the teams of the folk arts that display folklore dances that reflect the heritage of 
every particular region. Consequently, it became essential to conduct this study on 
costumes of folk arts, especially if we consider the fact that the dances are displayed on 
the stage of a big Carnival of Janadriah, which is no longer considered a local Carnival 
but an Arab, Gulf and international one. Based on this logic and in compliance with the 
concern given by the Kingdom of Saudi Arabia for heritage, this research was selected to 
be concentrated on the study of costumes and accessories of the folk arts displayed in the 
Janadriah National Carnival as well as creation of new contemporary designs. 
Objectives: These comprise the following: 

1- Know the types of costumes of folk arts worn during the Janadriah National 
Carnival in the Kingdom of Saudi Arabia. 

2- Know the effect of historical, geographical, social and economical factors on 
the folk arts. 

3- Promote costumes of folk arts via making created designs that suit age 
developments, together with retaining the essence of originality.  

Review: The study reviewed the history of the Kingdom of Saudi Arabia, the most 
significant folk arts, role of Janadriah Carneval  in bringing together all types of heritages 
and description  as well as analysis of  costumes and accessories of folk arts in the 
Kingdom of Saudi Arabia together with the creation of contemporary designs 
Methods &tools:The  research followed historical, descriptive and applied methds; and 
the researcher has used personal interviews, auto recording, various types of photograph 
taking, geographical maps and general observation as research tools.    
The most important results are as follows: 

1- The costumes and accessories of the folk arts in the Kingdom of Saudi 
Arabia  are  affected by the costumes and accessories of neighboring 
countries. 

2- It is to be noted that costumes of folk arts are rich with diversification 
whether in respect of materials from which they were made or form the 
aspects of colors or the ornamentations they contain. This makes the 
diversification they are characterized with a very rich source for aspiration of 
contemporary designs. 

The most important recommendations: 
 

1- Organize an exhibition for fork arts and their accessories together with their 
documentation by including significant information about them such as the 
type of the piece, its source so as to document and revive folklore heritage 
information. 

2- Invite those concerned with designing costumes to give particular attention to 
men costumes like their concern with women's costumes. 
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  وتقدير شكر

 على وباطناً ظاهراً وآخراً أوالً هللا فالحمد" اهللا فمن نعمة من بكم وما"  القائل هللا الحمد
 على التفوق إلي جسراً لي ليكون الصعاب واجتياز الصبر نعمة من علي به أنعم ما

  . الدرب هذا في السير على وحافزاً النفس
 أحمده كما" والدي وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني ربي" والقائل
 من نعمة لك وشكري أشكرك كيف إلهي" الشكر نعمة من علي به أنعم ما على وأشكره

  . الغاية عن مقصرة العجز إلى  منسوبة فأجدني هللا الشكر بي انتهى ما وحيث"  عندك
 أللهث فإني" ولوالديك لي اشكر أن"  بشكرهما اهللا أمرني لمن موصول والشكر

 وإحسانه ورحمته وأمانه ضمانه في اهللا يجعلها بأن بارئها عند سكنت لروح بالدعاء
  . الدعاء خالص من به أحاطني وما وشجعني أزري من شد الذي لوالدي والشكر

 والذي والتشجيع بالرعاية أحاطني من على عاجزة والثناء الشكر عبارات وتقف    
 بنصحه علي يبخل لم والذي ومعنوياً مادياً لي والمعين بحثي مراحل جميع في ساندني
 فجزاك معافا أحمد الغني عبد الغالي لزوجي فالشكر للبحث انصرافي وتحمله وإرشاده

  . ويرضاه يحبه لما ووفقك الجزاء خير عني اهللا
 -أحياناً – عنهما بانشغالي لهما اعتذار ومرام وسهام عصام ألبنائي شكر مع واعتذار

 ومثابرتهم جدهم على أشكرهم ذلك رغم نحوهم علي يجب بما والقيام رعايتهم عن
 وسروراً بهجة حياتي ومالً فؤادي حنايا مأل من إلى والشكر ، دراستهم في والتفوق

 . بسام الصغير طفلي

 الذين وأخواتي إلخواني بالشكر فأتقدم اهللا شكر من الناس شكر منطلق ومن
 برعايتهم وأحاطوني وجهدهم بوقتهم علي يبخلوا فلم المأل سائر من لي اهللا اصطفاهم

.  
 وقتها من لي خصته لما"  مجاهد علي هدى" أختي ينقطع ال بشكر خصهاأ ومن 

  . علي صعب ما كل وتذليل مساعدتي في الثمين
 موجهة رسالتي طوال ومعيناً سنداً معي وقفت لمن والعرفان والوفاء والثناء والشكر

 ، األشكال جالئل وتزيل ،  اإلشكال دقائق تحل بعلمها فكانت’  ومشجعة ومعلمة
 وصعب ، خواطرها إلي التسابق في يتحاسد والعلم’  وفكرها طبعها بين حائر والصواب

 اهللا عبد حورية/الدكتورة لمشرفتي فالشكر ألوامرها االمتثال في يتغاير الجواب
  . تركستاني



 

  ، ودعاني سعدية:  رسالتي على يعينني بما  يبخلن لم اللواتي لصديقاتي والشكر
 ، قاضي وأفنان،  يفعض وحنان ، إكرام ورحاب ، العيدروس وفاطمة ، بنا ونسرين

  . بنجر ووالء
 العلم غرة وهي ودخيله الجود رفيقة فهي الشكر ذكر كلما تفكيري يشغل شكر ولي

 األقالم يمينها في وتباهت ، األيام بها تاهت فكرها أبسط من تتفجر العلم ينابيع وتحجيله
  .والتقدير الشكر كل يمانيال حسن سهيلة فللدكتورة
 سوزان والدكتورة نادر، خديجة والدكتورة ، المنتصر إيمان الدكتورة من لكل والشكر

  . موسى عال والدكتورة ، حلمي عزة والدكتورة جعفر
 سابقاً العليا الدراسات بوكيلة:  متمثالُ العليا الدراسات لمكتب الشكر أنسى وال

  . اليماني منى الدكتورة حاضراً العليا الدراسات ووكيلة ، موسى منى/ الدكتور
 لهم ومقدرة وتوجيهي لي مناقشتهم بشرف سأحظى الذين المناقشة للجنة شكر ولي
  .أربعين محمد هند والدكتورة ، عمار حسن سعديه للدكتور فشكراً الثمين وقتهم تفريغ
 الثقافة ووزارة فروعها بجميع والفنون الثقافة جمعية على القائمين أشكر كما

  . واإلعالم
 والشيطان نفسي فمن أخطأت وإن اهللا فمن أصبت فإن هذا الشاكرين حمد هللا فالحمد

  . وسلم وصحبه وآله وعلى محمد سيدنا على اللهم وصلى
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  الخياط ٤

  المداد ٥

  الخراز ٦

  النداف ٧
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  الصباغة ٩

   األختام صناعة ١٠

  الصائغ ١١

  المسابح صناعة ١٢

  الحداد ١٣

  النجار ١٤

  السمكري ١٥
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  المزمار ٣٨

  الخبيتي ٣٩

  السمسمية ٤٠

  



 

 الصفحة رقم الصورة عنوان الصورة رقم
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  العزاوي ٤٤
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  العمة لف طريقة ٧٤
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 المقدمة

يعد تراث المملكة العربية السعودية ذا جذور عريقة يستحق منا الدراسة والتسـجيل  
والتوثيق ؛ ليطلع عليه األبناء ويعرفون أن هذا التراث هو امتـداد للتـاريخ علـى هـذه     

وهو سجل لإلنسان العربي يحكي قصة كفاحه ومعاناته خالل السـنوات  ، األرض المقدسة 
  . )م  ١٩٩٨، العيسى ( الماضية 

إن بالدنا غنية بتراثها القديم الذي تعرض أكثره للضياع ، فلتوسطها بين بقاع العالم 
ولكونها معبرا بين جهات الدنيا ومهوى أفئدة المسلمين وغيرهم حجّا وعمـرةً وسـياحةً   ، 

فتـأثروا  ، وعمالً ، وأن كثيرا من أبنائها تغربوا في سبيل العلم أو الحصول على الرزق 
ا من حياة الشعوب التي تفد إليهم أو التي ذهبوا إليها وأصبحت هـذه المـوارد   بما شاهدو

الثقافية تغذي هذا التراث منذ القدم ؛ ولهذا أصبح تراثنا يحظى بكثير من المؤثرات التـي  
  ) .م ٢٠٠٥، الحازمي ( تميزه عن كثير من البالد 

وحتى ال ننضم ، وخوفاً من ضياع السمات التي تميز مجتمعنا السعودي عن غيره  
إلى ركب الحضارة المادية ونفقد هويتنا المميزة ، يجب علينا االهتمام بإحياء تراث هـذا  
، الشعب ، وأن يكون هذا اإلحياء بالمفهوم االجتماعي ال بمفهوم التنقيب عن اآلثار فقـط  

وتسجيله وحفظه بطريقة عملية سليمة تفيد في توظيفه توظيفاً عمليا بل تتم دراسة التراث 
مع مراعاة إعطاء الطابع العصري المناسب للحياة التي نعيشها حتى نضمن له استمرارية 
البقاء في إطار البيئة ، وحتى ال تطغى الثقافة الجديدة الوافدة على ثقافة اإلنسان في هـذه  

  ) . م ١٩٨٥، البسام ( ول التي ينتمي إليها                 المنطقة وتشده بعيدا عن األص
الذي كانت بداية انطالقتـه  ) الجنادرية ( ويعتبر المهرجان الوطني للتراث والثقافة 

هـ ؛ الركيزة األساسية في الحفاظ على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية ١٤٠٥عام 
تضمنه من عادات وتقاليد  و قيم مـن  جهـة   من جهة ، والتذكير بجذورها األصلية وما ت

  ) .      www.haras.naseej.com( ثانية 
حيث يقام المهرجان للتأكيد على القيم الدينية واالجتماعية التي تمتد جـذورها مـن   
أعماق التاريخ ؛ لتصور البطوالت اإلسالمية والسترجاع العادات والتقاليد الحميدة التـي  

ي الحنيف باإلضافة إلى إيجاد صيغة للـتالحم بـين المـوروث    اإلسالم حث عليها الدين
تعيشها المملكة العربية السـعودية ،   الشعبي بجميع جوانبه وبين اإلنجازات الحضارية التي

والعمل على تجديد تراثنا الثقافي والفكري الذي هو شاهد على أصالة هذه المنطقة ووفرة 
  ) .  www.alyaum.com( وخصوبة منبتها وعمقها الحضاري  عطائها



 

وتعتبر الفنون الشعبية من أهم العروض التي يحرص المهرجان علـى تقـديمها ،   
والتي تعكس الحالة التي كانت تعيشها كل منطـقة من منـاطق الممـلكة ، حيـث تعـد   
فنون األداء الشـعبي من الميادين األسـاسيـة المؤلفـة للتــراث الشـعبي ، وتظهـر     

القيم االجتماعية واألخالقية والجمالية والفنية للجماعات الشعبية في  أهميتها في أنها تعكس
شكل متميز يعتمد على الحركة واإليقاع واإلشارات والرمـوز ذات الـدالالت والمعـاني    

  ) . م ١٩٩٧األسود ، ( المشتركة الشائعة بين أفراد تلك الجماعة الشعبية 
إلـى مـؤتمر عـام    ) اليونسكو ( هيئة األمم ولقد دعت منظمة الثقافة الدولية التابعة ل    

لدراسة وسائل الحفاظ على الفنون الشعبية في العالم أجمع ، ألنها أوثـق وسـيلة إلخـاء    
  ) .م ١٩٤٩العبطة ، ( الشعوب 
والفنون الشعبية بالمملكة تختلف باختالف المنطقة التي تمثلها والبيئـة التـي    

انطبعت وتأثرت بها ، ولقد كان من نتيجة ذلك أن حفلت المملكـة بـألوان مختلفـة    
للفنون الشعبية تمثل كل منها الحياة االجتماعية لمنطقتها وتصورها في أحسن وأبدع 

   ) .م ١٩٨٠الجار اهللا ، ( صورة فنية 
كيلو متر مربع ، والتـي تحتـل    ٢٢٤٠٠٠٠ونظرا لكبر مساحة المملكة التي تبلغ 

من إجمالي مساحة شبه الجزيرة العربية ، ولتعدد المناطق بها فـإن لكـل منطقـة    % ٨٠
( سماتها المتميزة عن األخرى تبعا لعاداتها وتقاليدها ، واستخدام أزياء خاصة بكل منطقة 

  ) .م ١٩٩٨نصر ، 
أهميـة الحفـاظ   ) م ٢٠٠٣( والبسام ) م ١٩٩٦( د تناولت دراسة كلٍ من ميمني وق     

على عناصر التراث المادي والمتمثلة في المالبس التقليدية والتي تختلف من منطقة إلـى  
أخرى ، حيث يعود هذا االختالف إلى أسباب كثيرة من أهمها الموقع الجغرافي والمنـاخ،  

عي والديني وكذلك الوضع االقتصـادي ، وتعتبـر األزيـاء    باإلضافة إلى التأثير االجتما
التقليدية مادة علمية وضرورية تساعد في الحفاظ على جزء مهم من التـراث الحضـاري   

  .   باعتباره مادة ذات قيمة فنية وتاريخية 
ونظرا لكون أزياء الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية ذات جذور تاريخية 

ير في التعرف على تراث وثقافة وأصالة المنطقة التي تنتمي إليها والتي يقوم ولها دور كب
بدور كبير في الجمع بينها من خالل فرق ) الجنادرية ( المهرجان الوطني للتراث والثقافة 

الفنون الشعبية التي تقوم بعرض رقصات شعبية تعبر عن تراث كل منطقة مـن منـاطق   
ة إلى دراسة أزياء الفنون الشعبية وخاصة أنها تعـرض  المملكة ، من هنا جاءت الضرور



 

في صرح كبير كالجنادرية ، الذي لم يعد مهرجانًا على الصعيد المحلي فحسـب ، وإنمـا   
  .أصبح مهرجانًا خليجيا عربيا دوليا 

ومن هذا المنطلق وتماشيا مع اهتمام المملكة العربية السعودية بالتراث اختير بـأن  
با لدراسة أزياء ومكمالت الفنون الشعبية في مهرجان الجنادرية وابتكار يكون البحث منص

  . تصميمات معاصرة منها 

  : مشكلة البحث  
  : يمكن تحـديد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية 

في الحفاظ علـى  ) الجنادرية ( ما أهمية المهرجان الوطني للتراث والثقافة  .١
  السعودية ؟ التراث العريق للمملكة العربية 

ما هي أنواع األزياء الخاصة بالفنون الشعبية و مكمالتهـا فـي مهرجـان     .٢
 الجنادرية لكل منطقة من مناطق المملكة ؟

ما مدى تأثير العوامل التاريخية والجغرافية واالقتصادية على أزياء الفنون  .٣
  الشعبية في المملكة ؟

مع متطلبـات العصـر   ما إمكانية تطوير أزياء الفنون الشعبية حتى تتالءم  .٤
 الحديث ؟

 :أهمية البحث 

من أهم المهرجانـات لـيس   ) الجنادرية ( يعتبر المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
على الصعيد المـحلي فحسب ، وإنما كذلك على الصعـيدين العربي والدولي ، ولعل من 
أبرز النشاطات التي تحرص الجنادرية على إيصالها لتلك األصعدة هي الفنون الشـعبية ،  

اهتمت بدراسة أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها ظهرت أهمية ونظرا لندرة الدراسات التي 
هذه الدراسة في التعرف على هذه األزياء ؛ لما لها من قيمة تاريخيـة وفنيـة وتراثيـة ،    
باإلضافة  إلى تزويد المكتبة العربية بصفة عامة والمكتبة السـعودية بــصفة خاصـة    

  . في مناطق المملكة المختلفة  بمراجع مفصلة عن أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها
  

  : أهداف البحث 
التعرف على أشكال أزياء الفنون الشعبية لمهرجان الجنادرية في المملكـة   .١

  .  العربية السعودية



 

التعرف على تأثير العوامل التاريخية والجغرافية واالجتماعية واالقتصادية  .٢
 . على أزياء الفنون الشعبية

؛ وذلك عن طريق وضع تصـميمات مبتكـرة    تطوير أزياء الفنون الشعبية .٣
 . لتكون مناسبة لتطورات العصر مع الحفاظ على عبق األصالة 

 : فروض البحث 

) الجنادريـة  ( إمكانية الكشف عن دور المهرجان الوطني للتراث والثقافة  .١
  . في النشاطات التراثية والثقافية للمملكة العربية السعودية 

اريخي والجغرافـي  واالقتصـادي واالجتمـاعي    هناك تأثير بين العامل الت .٢
 .وأنماط أزياء الفنون الشعبية في مهرجان الجنادرية 

 .إمكانية تسجيل وتوثيق أزياء الفنون الشعبية بالمملكة العربية السعودية  .٣

إمكانية استلهام تصميمات معاصرة من دراسـة أزيـاء الفنـون الشـعبية      .٤
 .ومكمالتها 

  : حدود البحث  
د البحث في أزياء الفنون الشعبية لمناطق المملكـة العربيـة السـعودية    تتمثل حدو

مـن عـام   ) الجنادريـة  ( المختلفة والمعروضة في المهرجان الوطني للتراث والثقافـة  
هـ ؛ ليصبح البحث مرجعا يضم أغلب أزياء الفنون الشعبية  ١٤٣٠هـ إلى العام ١٤٠٥

  . في المملكة العربية السعودية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : مصطلحات البحث 
  :  Traditional Fashionاألزياء الشعبية   .١

بأنها أنماط من اإلبداع الشعبي التشكيلي تعـيش فـي   ) هـ ١٤٠١( عرفها العمودي     
بعدين هما المكان والزمان لتؤدي وظيفة حيوية هي التستر ،  وهي المظهر الـذي اتفـق    

  . ها علية المجتمع ليعطي طابعا معينًا لشخصية مرتدي

  :  Accessoriesالمكمالت  .٢
هي أشياء أو قطع تغــطي أماكن مختلفة من الزي ، وتكمل المالبــس إذا مـا  

، وهي تلك اإلضافات التي تزيـد أو تـنقص مـن      ( Wilcox , 1992 )اختيرت بعناية 
بأنهـا  ) م ١٩٩٩( ، وقد عرفتـها خـليل   ( Dixon , 1980 ) المظهر الخارجي للفرد 

  . و قطع تصاحب الملبس الرئيسي وتؤدي إلى األناقة إضافات أ

  :  Artالفن   .٣
بأنه التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي ) م ١٩٧٢( عرفه أنيس وآخرون     

تحققها ، ويكتسب بالدراسة والمران ، وجملة الوسائل التـي يسـتعملها اإلنسـان إلثـارة     
ال ، كالتصوير والموسيقى والشـعر ومهـارة   المشاعر و العواطف وبخاصة عاطفة الجم

  .يحكمها الذوق و الموهبة 
وهي كلمة عامة تستخدم في كثير من األحيان لتشمل العديد والكثير من األشكال الفنيـة     

مثل الفنون القولية أو الشفاهية ، والفنون التشكيلية ، وفنـون التصـوير ، وفنـون األداء    
  ) .م ١٩٩٧سود ، األ( الشعبي بأنواعها المختلفة 

  :  Popular Artsالفنون الشعبية   .٤
كـذلك تعبـر عـن قيمـه     ، هي ما تعبر عما يدور في مشاعر وأحاسيس الشخص 

( وتوضح مدى ثقافته العامة ونوعها    ، ومبادئه وعاداته التي اكتسبت عن أجيال سابقة 
  ) . م  ٢٠٠٤، الزهراني 

  :  Festivalمهرجان  .٥
: مهر؛ ومن معانيها الشمس ، والثانيـة  : وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين األولى     

جان؛ ومن معانيها الحياة أو الروح ، واالحتفال يقام ابتهاجا بحادث سعيد أو إحياء لذكرى 
  ) . م ١٩٧٢أنيس وآخرون ، ( عزيزة  

  



 

  :    AL Janadriyahالجنادرية  .٦
نة الرياض وهي مصب لعدة أوديـة، وهـي ممتـدة            اسم لروضة تقع شمال مدي   

  ).هـ١٤١٩السالم ، ( ومنقسمة إلى عدة أقسام، وكانـت قديما تسمى روضة سويس

  :   AL Janadriyah Festivalمهرجان الجنادرية  .٧
وهو المهرجان الوطني للتراث والثقافة والذي يقام سنويا في منطقـة الجنادريـة       

بالرياض ، وهو يهتم بالتذكير على أهمية تراث وثقافة المملكـة العربيـة السـعودية    
بجميع جوانبه ، ورعايته ، وصقله ، والتعهد بحفظه من الضياع وحمايته من اإلهمال 

 . 

  : Creationاالبتكار   .٨
و القدرة على تكوين تركيبات وتكوينات وتنظيمات جديدة بـين األشـياء،    ه  

 ) . م ١٩٩٧عبد السالم ، ( وإيجاد عالقات لم تكن معروفة من قبل 

  : Designالتصميم   .٩
أنه االبتكار واإلبداع التشكيلي لتخطيط شكل )  م ١٩٨٥(يرى عبد الرحيم ورشدان    

كيان الجديد المبتكر ، في خطوط ومسـاحات  شيء ما ، و يعرف التصميم بأنه ذلك ال
لونية ، وخامات متنوعة ، والتي يحاول بها مصمم األزياء أن يترجم عناصر التكوين 

 , Webb )المستحدث والمعايـشة لظروف الواقــع بصـورة تشكــيلية           

Lester , 1987 )  . 

  : Popular Danceالرقص الشعبي . ١٠
الشعبي يعتمد على الحركة البدنية للفرد والجماعـة ،  شكل أو فن من فنون األداء 

وهو يؤلف حركة إيقاعية لجزء أو أجزاء معينة من الجسم طبقاً لنظام أو نسق فعلي ،  
   ) .  م ١٩٩٧األسود ، ( يقوم به الفرد أو الجماعة في مناسبات معينة 

   
  
 

 

 



 

 

  تمهيد
بمستواه ، باإلضافة إلـى أنهـا   تسهم الدراسات السابقة في إثراء البحث واالرتقاء 

تؤكد للباحث فرادة موضوع بحثه ، وأنه لم يتطرق إلى مشكلة تم بحثها من قبل ، كمـا  
يتم االستفادة من الدراسات السابقة في معرفة األهـداف والنتـائج والتوصـيات التـي     

  .توصلت إليها تلك الدراسات 
  :اس وقد تم تصنيف الدراسات السابقة في هذا البحث على أس

  .الدراسات المرتبطة بالبيئة المحلية للبحث : أوالً 
  .الدراسات التي تناولت دراسة األزياء بشكل عام : ثانياً 
  .الدراسات التي اهتمت بتصميم األزياء والعملية االبتكارية : ثالثاً 

  
  الدراسات المرتبطة بأزياء البيئة المحلية للبحث: أوالً 

دراسة المالبس الشعبية في بعـض  ) (  م١٩٨٢(علياء يحيى . مبروك  .١
مدن المنطقة الغربية في المملكة السعودية مع اقتباس تصميمات حديثـة  

   ) . مبتكرة منها لتناسب العصر الحاضر
  : الهدف من الدراسة 

عـن طريـق دراسـتها     ، تهدف هذه الدراسة إلى استعادة األزياء الشعبية أهميتها
رئيسية لهـا مـن خطـوط    غرض الحفاظ على السمة الب ؛ والتعرف على دقائقها الفنية

واستخدامها في ابتكار تصميمات عصرية تتناسب مع تقاليدنا  ، وألوان وأشكال زخرفية
  . االجتماعية ومعتقداتنا الدينية 

  :أهم النتائج 
 يتغيـر فـي طريقـة    كل األزياء الشعبية في منطقة البحث ذات خط واحـد ال  إن* 

  .بالشكل الزخرفي في مالبسها البدوية تهتم كثيراالتفصيل ، وان المرأة 
  .المرأة البدوية تتمتع بالذوق الرفيع في التأنق والتجمل رغم بساطة حياتها  إن* 

  
  
  



 

  
التراث التقليدي لمالبس النساء فـي   ( )م  ١٩٨٥( البسام ، ليلى صالح  .٢

  . ) دراسة ميدانية( نجد 
:الهدف من الدراسة  

قاء الضوء على الثقافة التقليدية في بالدنا من زوايا متعددة ، تهدف الدراسة إلى إل
والنقوش وقطع الحلي  ومدى مستوى الحضارة وخصائصها وتطورها عن طريق األلبسة

، والتأكد من إمكانية االنتفاع بالمعلومات التي تحصل عليها الباحثة عن التراث الملبسي 
 .  

  :أهم النتائج 
اختالف الطبقات االجتماعية له تأثير واضح على المالبس مـن خـالل اخـتالف     *

النسيج والتطريز المستخدم في التزيين ، وعدم وجود تباين جوهري بين اللباس إال في 
قطع معينة ، كما أن للتطريز أهمية بالغة في جميع أنواع المالبس دون اإلعـداد لهـا   

  . ف الهندسية والنباتيةبرسوم مسبقة ، وكانت تستخدم الزخار
  

األساليب والزخارف فـي المالبـس   ) ( م ١٩٨٨( ليلى صالح . البسام  .٣
  ) .  دراسة مقارنة بين مالبس الرجال والنساء( التقليدية في نجد 

  : الهدف من الدراسة 
الخاصـة   تهدف هذه الدراسة إلى جمع وتسجيل ودراسة وتصنيف القطع الملبسـية 

إلى دراسة األساليب التقليدية المتعلقـة بفـن    ةبالرجال والنساء في منطقة نجد ، إضاف
  .   زخرفة التراث الملبسي في تلك المنطقة 

  :أهم النتائج 
المالبس التقليدية وزخارفها للرجال والنساء في منطقـة نجـد لهـا امتـداد      إن* 

  .  تاريخي يرجع إلى العصور اإلسالمية
، كان لها واالقتصادية  ، والدينية ، واالجتماعية ، الجغرافية ، عوامل البيئيةال إن* 

  .انعكس على شكل المالبس  تأثير واضح
  
  



 

  
  

تأثير التصميمات المبتكرة من الفن  ) )م  ١٩٩٠( اللبان ، سعدية حسن  .٤
  . ) اإلسالمي على مالبس المرأة السعودية في بعض مدن المملكة

:الهدف من الدراسة  
تهدف الدراسة إلى االستفادة من الفن اإلسالمي العريق بدراسة أسـاليب الزخرفـة   
وانسجام األلوان في بعض العصور اإلسالمية ، وإلقاء الضوء على خصـائص وتطـور   

مكة المكرمة ، المدينة المنـورة ، جـدة ،   ( المالبس  وزخارفها في أربع مدن مختارة 
  ) . الرياض 

:أهم النتائج  
 بتكاريـة والفنيـة   بتكرة للمالبس ترفع من قيمتها االإن إضافة الزخارف اإلسالمية الم

 للمالبس الحديثة بوجه ا أن مكمالت المالبس أعطت تأثيرا فنيا عظيماواالقتصادية ، كم
  .عام 

  
للرجال " البشت"العباءة الخارجية التقليدية ) ( م  ١٩٩٦( سنية .  خميس .٥

  ) . دراسة تحليلية -في دول الخليج 
  : الهدف من الدراسة 

ـ   طلحاته تهدف الدراسة إلى التعرف على البشت من حيث زخارفه ومسـمياته ومص
سوى القلة القليلون من أبنـاء الـوطن    يج ، والذي كاد أن يندثر ولم يبقفي دول الخل

   . وخاصة كبار السن المحتفظين بهذه المهنة 
  :أهم النتائج 

ـ  إن ارتداء البشت*    افي دول الخليج من الفنون التراثية التقليدية ويرتبط ارتباطً
   . واألخالقية ، والدينية ، بالتراث والعادات والتقاليد االجتماعية  اوثيقً

  
دراسـة تطـوير المالبـس     ( )م  ١٩٩٦( ميمني ، إيمان عبد الرحيم  .٦

  . ) التقليدية المتوارثة ومكمالتها للمرأة السعودية في محافظة الطائف
  : الهدف من الدراسة 



 

التعرف على القطع الملبسية التقليدية ومكمالتها ، ومعرفة تأثير العوامل التاريخيـة  
وتطـوير هـذه المالبـس     ، والجغرافية االجتماعية واالقتصادية على المالبس التقليدية

ومكمالتها عن طريق وضع تصميمات حديثة وتنفيذها ، وتزويد المكتبات بهذا النوع من 
  . التراث 
  

  :أهم النتائج 
قـد اسـتبدلت    ، ومنطقة الطائف خاصـةً  المرأة في جميع مدن المملكة عامةً إن *

مالبسها التقليدية بالمالبس الحديثة ، بينما تبقى بعض القرى الصـغيرة محتفظـة بهـا    
  . ف ، وأخرى ما زالت متمسكة بها للذكرى ، وأخرى تلبس قبل يوم الزفا

  

" البشـت  " العباءة الخارجيـة التقليديـة   ) ( م ١٩٩٩( سنية . خميس  .٧
  ) . دراسة ميدانية -للرجال في دول الخليج 

  : الهدف من الدراسة 
التعرف على األصول التاريخية المرتبطة بارتداء هذا الزي الخارجي التقليدي للرجل 

والمناخيـة  ليد ، وعالقة العوامل الجغرافيـة  في دول الخليج ، وارتباطه بالعادات والتقا
   .بتصميمه 

  :أهم النتائج 
بسبب عمليات  ؛ كانت منذ فجر التاريخ) البشت ( إن األصول التاريخية للعباءة *  

وان دخول اإلسالم جعل لها موقعا استراتيجيا في العـالم   التجارة بين الشرق والغرب ،
ألخالقية بالعادات والتقاليد االجتماعية والدينية وا اوثيقً ايرتبط ارتباطً وإنه قديما وحديثًا

  .في دول الخليج العربي 
  

دراسة لألزياء الشـعبية للمـرأة   ) ( م ٢٠٠١(خيره عوض . السالمي  .٨
 ) . السعودية في منطقة الطائف

  : الهدف من الدراسة 



 

 تهدف الدراسة إلى الحفاظ على تراث المنطقة من االندثار ، باإلضافة إلى توظيـف 
الدراسة التحليلية لألزياء في استخراج النماذج األصلية لهـا ، وكـذلك فـي اقتبـاس     

 .  تصميمات تنفذ بأسلوب علمي حديث من حيث الخامة واللون والزخرفة والتطريز 

  :أهم النتائج 
حيـث كانـت مـن     ؛ عرفت منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم) الجبة ( أن * 

 كذلك عرفت في منطقة الباحة وقد ارتداها الرجال والنساء على حد ، األردية اإلسالمية
، ) غامـد وزهـران   ( سواء ، كما تطرقت الباحثة إلى نموذج ثالث يختلف عن مالبس 

  ) . راعة ، صديري أو الصدارية ، الفوطة أو الوزرة ، السروال ، المعصبة الد( وهي 
لتقليديـة الرجاليـة فـي    المالبس ا ( )م  ٢٠٠٣( البسام ، ليلى صالح  .٩

  . )  المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية
:الهدف من الدراسة  

تهدف هذه الدراسة إلى توفير المعلومات التي تساعدنا على تعرف جزء من حضارة 
وفي ذلك محاولة لتسجيل تراثنـا  . هذه المنطقة فيما يخص مالبسها التقليدية الرجالية 

  . للزوال بسبب التطور الحضاري السريع الملبسي المعرض 
:أهم النتائج  

   إن المالبس التقليدية في المنطقة الشرقية ذات جذور إسالمية عريقـة ، ومـن
ويقابلها ( والكوفية  ، )ويقابلها الطاقية ( مالبس الرجال ذات األصل اإلسالمي القلنسوة 

ويقابلها البشـت أو  ( والعباءة  ، ) ويقابلها الدشداشة أو الدراعة( والقميص  ، )الغترة 
هذا باإلضافة إلـى العمامـة واإلزار والسـروال    ؛ ) ويقابله الزبون ( والقباء ) المشلح 

  .والصدار 
 

  التي تناولت دراسة األزياء بشكل عام الدراسات :  ثانياً
دراسـة تطبيقيـة لألزيـاء     ( )م  ١٩٩٨( عيسى ، أماني محمـد   .١

  . )  الخليجية بسلطنة عمان
  : الهدف من الدراسة 

يهدف البحث إلى دراسة األزياء الخارجية بسلطنة عمان ومكمالتهـا ، واتجاهـات   
التطريز المستخدم ؛ من حيث الخامة واألساليب المتبعة في تنفيذه ، واالقتباس منها في 
مجال الصناعة والتي تتفق مع االتجاهـات العصـرية الملبسـية ، ومعرفـة التصـميم      



 

لمؤثرة على تصميم األزياء واألزياء الشعبية ، وخصـائص الفكـر الشـعبي    والعوامل ا
  . والزخارف ، وأهمية األنسجة المستخدمة

:أهم النتائج  
العماني ؛ من حيث أنواع الزخارف واأللوان بواسطة رسم  معرفة السمات الفنية للزي

الباترون ، وابتكار تصميمات وزخارف جديدة مستوحاة من نماذج األزيـاء وعناصـره   
  .الزخرفية الشعبية في سلطنة عمان 

  
  
  

دراسـة   ( )م  ١٩٩٦( البسام ، ليلى صالح وصدقي ، منى محمود  .٢
)  ة في المجتمع العربـي لوضع تقنيات حديثة لبعض المالبس التقليدي

 .  
  : الهدف من الدراسة 

وضع أسس لرسم الباترون خاص لألزياء التقليدية ، مع دراسة بعـض التقنيـات   
الحديثة المستخدمة في تنفيذها ، مع تطوير ما يحتاج إلى تطوير من إضافات وتقنيـات  

عام للـزي  جديدة حسب احتياج الزي ، مع تعديل بعض العيوب التي تؤثر على الشكل ال
  . التقليدي 

:أهم النتائج  
  وضع أساس لباترون المالبس التقليدية ، ووصف وتطوير األساليب المتبعة فـي
  . تنفيذها
 
دراسة األزيـاء الشـعبية    ( )م ١٩٨٩( محمود ، ماجدة محمد ماضي  .٣

بواحات مصر الغربية جماليا ونفعيا ، وإمكانية االستفادة منها في ابتكار 
  .)  معاصر زي وطني

   :الهدف من الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التراث المصري الثـري ، مـع إحيـاء    
التراث الشعبي الملبسي في هذه المنطقة وحفظه ، مع االستفادة مـن النـواحي الفنيـة    



 

للحصول على أزياء مبتكرة يمكـن االسـتفادة    ؛ المستخدمة في تجميل وتطريز األزياء
  . ي إيجاد زي وطني معاصر منها ف

  :أهم النتائج 
في أزياء المرأة الشعبية ، فـإلى جانـب طـابع     خاص إن الواحات تتميز بطابع *

يسود مجتمع الواحات جانب من الجمـال فـي اسـتخدام التطريـز      ، الحشمة والوقار
، كما أن األزيـاء لهـا خـط     والشرائط الخاصة بالزخرفة والعمالت المعدنية واألزارير

إال أن االختالف يكون فـي الشـكل الزخرفـي     ،  تصميم واحد بين الشابات والمسنات
  . للتطريز 

  

العوامل المؤثرة على األزيـاء التقليديـة   ) ( م ١٩٩٩( عمرو . حسونة  .٤
 ) .  في المغرب

   :الهدف من الدراسة 
ومعرفة  ، ا التقليدية ومكمالتهامعرفة الجانب التراثي بدولة المغرب من خالل أزيائه

 . األساليب المختلفة لألزياء بين المناطق الحضرية والمناطق البربرية 

 :أهم النتائج 

 للمكانـة االجتماعيـة   ة ونوعية الخامات المستخدمة تبعـا اختالف في جود يوجد *
  .ات التي تلبس فيها هذه المالبس للمناسب قتصادية وتبعاواال

  

مصطفى رمضان ، سهام زكي عبـد اهللا موسـى ،    وليد شعبان.  علي .٥
تأثير الحضـارات  (  :دراسة بعنوان  )م ١٩٩٩(  ثريا سيد أحمد نصر

  ) . المختلفة على األزياء التقليدية وزخارفها في األقصر
   :الهدف من الدراسة 

المؤثرات ومعرفة األزياء في األقصر وتاريخها وزخارفها ومدلوالتها ومعرفة األبعاد 
، واالستفادة منها في زيادة معرفة الدارسين والباحثين في  التي جعلت منها تأثيرا مميزا

هذا المجال ، وإبراز األساليب المختلفة في تنفيذ القطع الملبسية وزخارفها التي رسخت 
 .أصالة تراثية 

 :أهم النتائج 



 

التاريخية التي توالت على تأثرت األزياء التقليدية وزخارفها وتطريزها بالعصور * 
  .األقصر 
  .للنساء والرجال بالعوامل الجغرافية في مناطق البحث  تأثرت األزياء التقليدية* 

 *كبير في التصميم العام واأللوان  األزياء التقليدية تتشابه إلى حد.  
  

استخدام التقنيات الحديثة في تصـميم  ) ( م ٢٠٠٤(رابعة سالم . سجيني  .٦
 ) . للمناسبات الخاصة مقتبسة من الجبة العربية مالبس الرجال

  :  الهدف من الدراسة 
دراسة التطورات التي مر بها تصميم الجبة العربية التاريخية على مر العصور منـذ  

باإلضافة إلى تنفيذ بعـض التصـميمات    ، عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى اآلن
   .المبتكرة المفضلة من قبل الرجل السعودي 

  
 

  :أهم النتائج 
 إقفال ةتغير في  طريقالالجبة إذا أضيفت لها إضافات مثل البطانة أو األعالم أو  أن* 

، الخميصـة  ، الحلـة  : فإنه يطلق عليها مسميات أخرى مثـل   ؛ منطقة الصدر ونحوه
  .الدقلة ونحوها

إن اختالف شكل الجبة بجميع خواصها ؛ من خطوط تصميم ، ونسـيج ، وألـون ،    *
وتدرجها من البساطة إلى التعقيـد يـدل    في كل عصر من العصور اإلسالمية ، وتطريز

على ثقافة العصر وعقليته ، وتطوره عن العصر الذي يسبقه في القدرات ، واإلمكانيات 
  .  تكار األلوان وتشكيل الزخارف البشرية والمادية لصناعة النسيج ، واب

  
  التي اهتمت بتصميم األزياء والعملية االبتكارية الدراسات :  ثالثاً

دور التفكيـر  ( : رسالة دكتوراه موضوعها ) م ١٩٧٥( علية . عابدين  .١
  ) . االبتكاري في تصميم األزياء

  : الهدف من الدراسة 



 

االبتكاري في المستويات المختلفة لألداء التفكير  أثرتهدف هذه الدراسة إلى اختبار 
قيـاس   : الفني ، وهذا يتطلب تحديداً علمياً للجوانب المختلفة لتصميم األزيـاء ، مثـل  

  ) . الطالقة ، المرونة ، األصالة (  عوامل االبتكار 
  :أهم النتائج 

  . تصميم األزياء قد تأثر بعاملي الطالقة والمرونة  إن* 
؛ مما  وهو المرونة ، ين التفكير االبتكاري وتصميم األزياءعامل مشترك ب وجود* 

  .عالقة بين التصميم واالبتكار يؤكد على وجود 
  
  
  
  
  

نظريـات  :( رسالة دكتوراه موضـوعها ) م  ١٩٧٩( فريال عبد المنعم  .٢
  ) .  في أسس التصميم واإلفادة منها في إنتاج تصميمات معاصرة

  : الهدف من الدراسة 
الدراسة إلى اعتبار أسس التصميم ونظرياته دعامة من دعامات الفنـون  تهدف هذه 

والتعرف على ما أدخله العلم الحديث من نظريات في الفن وأسسه وتحليل . المعاصرة 
  .علمي ألهم مدارسها 

  :أهم النتائج 
  .  أن أسس التصميم ضرورة من ضروريات الفن وتعليمه* 
  .االبتكار وليس التقليد  أن نظريات أسس التصميم قائمة على* 

:        رسـالة ماجسـتير موضـوعها    ) م  ١٩٨٢( سمر علي محمد علـي   .٣
دراسة لبعض القدرات العقلية وسمات الشخصية المسهمة في تصـميم  ( 

  ) .  األزياء
  : الهدف من الدراسة 



 

تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى ماهية القدرات العقليـة وسـمات الشخصـية    
ها في مصمم األزياء ؛ معتمدة في دراستها علـى الصـلة بـين القـدرات     الواجب توفر

والسمات وبين الجانب الفني التطبيقي في عملية التصميم، وبذلك تعتمد الدراسة علـى  
  .تحليل عمل مصمم األزياء ، وتحليل مناهج التصميم بكلية االقتصاد المنزلي 

  :أهم النتائج 
ية ؛ كالقدرة االستداللية واالبتكارية والقـدرة  أن بعض قدرات مصمم األزياء العقل* 

  .الفنية تليها القدرة المكانية والذكاء ؛ تسهم في عملية تصميم األزياء 
يعتبر الذكاء من القدرات العقلية الضرورية ألداء التصميم ، إذ أن تأثيره مباشر *  

  .  ألنه يعتبر عامالً مشتركاً أعظم للقدرات العقلية األخرى
  
  
  

:      رسالة دكتـوراه موضـوعها  ) م  ١٩٩٥( ي معوض عيسى أحمد يسر .٤
  ) .  بين المدارس الفنية وتصميم األزياءدراسة العالقة ( 

  : الهدف من الدراسة 
معرفة أثر بعض المدارس الفنية على تصميم األزياء وخاصة تهدف الدراسة إلى 

بيـوت األزيـاء   المدرسة السريالية ومدرسة الفن البصري ، والتعرف على بعـض  
األجنبية والمصرية التي يظهر عليها طابع التأثر بهاتين المدرستين وتحديد السمات 
العامة لهما ، وأن يتعرف طالب قسم المالبس والنسيج علـى تصـميمات األزيـاء    

  .المرتبطة بهاتين المدرستين 
  :أهم النتائج 

والخداع البصـري ،  إمكانية توظيف بعض السمات الخاصة بمدرستي السريالية * 
واالستفادة من خصائصهما لعمل تصميمات تصلح لالستعراضـات ، أو إخفـاء بعـض    

  .  العيوب الجسمية
  
من هذه الدراسات في التعرف على األنماط المختلفـة ألزيـاء    استفادة الباحثةوقد 

 خاص ، باإلضافة عام ومدن المملكة العربية السعودية بشكلٍ بعض الدول العربية بشكلٍ



 

وما تحمله من قيم ثقافية ومعتقـدات ومفـاهيم    ، إلى مكمالتها والعوامل المؤثرة عليها
جمالية وحضارية للمنطقة المنتمية لها ، واالستفادة من المعلومات التي بهـا وخاصـة   
التي تطرقت إلى المالبس الرجالية ، كما أستفيد من طـرق تجميـع القطـع الملبسـية     

 .   لقطع تطوير تلك ااقتباس ووطريقة 
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   :  الفصل األول
                                                                        :  الفصل الثاني
    :  الفصل الثالث
   :الفصل الرابع 
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  : مقدمة 
لحديثة بتاريخ الدولة السـعودية ؛  يرتبط تاريخ شبه الجزيرة العربية في العصور ا    

األخيـرة علـى أرض شـبه    فاألحداث التاريخية التي جرت وتفاعلت خالل القرون 
  .الجزيرة العربية كانت من نتائج هذا االرتباط التاريخي 

وقد تركت نتائج هذه األحداث بصـماتها الواضـحة فـي الجغرافيـة السياسـية         
السـعودية   وكان أبرزها ظهور المملكة العربيـة ، واالجتماعية لشبه الجزيرة العربية 

جمعت شـمل أبنائهـا ووحـدة كلمـتهم ،      ، راسخة الدعائمكدولة وطيدة   األركان 
القوي المعتمد علـى أسـس الـدين اإلسـالمي      اوتميزت عن غيرها من الدول ببنائه

ستنادهم إلى مبـادئ سـامية تبـوأت    الالحنيف ومبادئه وبجهود حكام هذه الدولة ، و
عـن دائـرة    ة بين دول العالم ، ولم تغب يومـا المملكة العربية السعودية مكانة مهم

  . داث العالمية ولم تكن بعيدة عنها األح
  

  : الناحية الجغرافية : أوالً 
  : الموقع  - ١

شـماالً وخــطي    ٥ ٣٢و  ٥ ١٦تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتي عرض 
، بمعنى أنها تقع في الجـزء الجـنوبي من قـارة آسـيا  ،  شرقًا ٥ ٥٦و  ٥ ٣٤   طول
مـن مســاحة شــبه    % ٨٠وهو ما يعـادل  ٢مك ٢,١٥٠,٠٠٠غ مساحتها نحو وتبلـ

  ) . هـ ١٤١٤، الشريف (         الـجزيرة الـعربية
ومـن الجــنوب الـيمن    ، من الشمال الكويت والعـراق واألردن  ويحد المملكة
ومن الشـرق الخـليج العربـي والبحـرين وقطـر واإلمــارات     ، وسلـطنة عمـان 
  ) .هـ ١٤٢٢، وزارة اإلعالم  (ومن الغرب البحـر األحمر ، العـربية المتحـدة 

ل منذ فجر التاريخ للقواف الجغرافي المتميز أن جعلها ممرا وترجع أهمية هذا الموقع
وبالحضارات التي قامـت علـى   ، ) وأوربا ، فريقيا وإ، آسيا( ن قارات العالم القديم ما بي

ألعظـم ديانـة    ومنطلقًا، لعربية مهدا للديانات وكانت الجزيرة ا، أرضها وعلى جوانبها 
  ) .م ٢٠٠٥، الحازمي ( أال وهي اإلسالم ، على وجه األرض 

ين قارات العالم منذ أقدم شبه الجزيرة العربية حلقة وصل ب لقد جعل هذا الموقع من
ولم تغـب  ، حتى الوقت الحاضر فحافظت وال تزال تحافظ على أهمية موقعها ، العصور

، دارة الملك عبد العزيـز   (ا  ولم تكن بعيدة عنها أبد، عن دائرة األحداث في العالم  يوما
  . )م ١٩٩٩



 

  
  
  
  
  

  
  

  ) ١( خريطة 
  المملكة العربية السعودية من العالمموقع 
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  : التضاريس  -٢

لكبر مساحة المملكة العربية السعودية فإن السطح في هذه المنطقـة يشـتمل    نظرا
  : ية إلى على أنواع متعددة من أشكال السطح ، وتنقسم تضاريس المملكة العربية السعود

  : المرتفعات الجبلية  ١-٢
وتعتبر من أهم مظاهر السطح في شـبه  ،  تواالسروتعرف هذه المرتفعات بجبال 

وهي كتلة طويلة تمتد بمحاذاة السهل الساحـلي للبحر األحمـر بطـول   ، الجزيرة العربية 
الحدود مع األردن شماالً حتى الحدود مع اليمن جنوباً وهي ضيقة شـماالً   علىكم  ١٧٠٠

  ) . م١٩٩٨، سقا ( وتتسع في الوسط والجنوب  
ولكنها تتجـاوز هـذه االرتفـاع    ، تقريبا  متر ١٢٠٠ويبلغ متوسط ارتفاع الجبال 

(  القمم في هـذه السلسـلة  ومن أشهر ،  تقريبا متر ٢٥٠٠جنوب مكة المكرمة لتصل إلى 
) السـوده  ( وجبـل  ، في الحجاز ) الشفا ( وجبل ، في إمارة منطقة عسير ) عقبه شعار 

وتمثل مناطق المرتفعات في غرب وجنوب غرب المملكة أمـاكن  ، بالقرب من مدينة أبها 
وتشـكل  ، ت كما تكثر بها الغابـا ، اصطياف هامة العتدال الطقس فيها في فترة الصيف 

  ) .هـ ١٤٢٤، فودة ( ل للمشاريع السياحية في المملكة لمستقبتلك المناطق نواة ا
  : السهول الساحلية  ٢-٢
   :السهول الساحلية الشرقية  - ٣

ويبلـغ  ، وتمتد من شمال رأس الخفجي حتى خليج سلوى ، وتقع في شرق المملكة 
وهي عبارة عن سطح مـنخفض شـبه   ، كم  ٦٠كم وعرضها حوالي  ٥٦٠طولها حوالي 

وتنتشر في طـول السـهل السـاحلي    ، عرض وانخفاض المياه فيه ويتميز بالت،  يمستو
السبخات؛ وهي عبارة عن مناطق مستوية تتكون من طبقات وخليط من الرمال والطمـي  

  ) .هـ١٤١٤، الشريف ( واألمالح التي يصل سمكها إلى عدة أمتار 
  : السهول الساحلية الغربية  -ب

ـ  وهي تمتد من شمال غرب الجزيرة العربية إلى  وتعـرف  ، ا أطراف الـيمن جنوب
  ) .هـ١٤٢٤، فودة ( ميت بذلك لشدة حرها وركود ريحها وقد س، بسهول تهامة 

ويحددها البحر األحمـر مـن الغـرب وجبـال     ، كم  ١٧٠٠ويبلغ طولها حوالي 
ويتفاوت عرضها من منطقة إلى أخرى حيث يبلغ أقصـى اتسـاع   ، السروات من الشرق 



 

تسع يأي ، كم في الشمال عند رابغ  ٢٠بينما يضيق حتى  ، كم بالقرب من جازان ٤٥لها 
  ) .هـ ١٤٢٤، الشريف ( كلما اتجهنا جنوباً  

  
  : الهضاب  ٣-٢
   :الهضبة الوسطى  –أ 

تقطعها عـدة  ، وتقـع وسـط المملكة العربية السعودية ، وتعرف بهضـبة نجـد 
جبـال طويـق   ؛ وتقـع عليها جبال أشـهـرها ، كما تنتشر فوقـها الواحـات ، أودية

  ) م ٢٠٠١، محمدين (وجبال شمر 
القسم الغربي ويتكون من الصخور الناريـة   : وتنقسم الهضبة الوسطى إلى قسمين

ـ ، والقسم الشرقي ، مة المتحولة القدي  رقًافيمتد من نفود السر ونفود الدحي إلى الدهناء ش
  ) هـ ١٤٠١، بندقجي ( ويتكون من الصخور الرسوبية  

  : الهضبة الشرقية  -ب
ومـن  ،  لسهل الساحلي للخليج العربي شـرقًا إلى ا وتمتد من صحراء الدهناء غربا

وهي مرتفعات شبه مستوية تتكـون  ، وبا نوادي الباطن شماالً إلى أطراف الربع الخالي ج
، هضـبة الصـمان   : وتنقسم إلى قسمين هما ، من الحجر الجيري والرملي والصلصال 

  ) . هـ١٤١٤، الشريف ( والحواف الصخرية على السهل الساحلي للخليج العربي 
  : الهضاب الغربية  -جـ

وتقل ارتفاعا كلمـا   ،ويبلغ أقصى ارتفاع لها في الجزء الجنوبي ، وتقع في الغرب 
ومن أهمها هضبة الحسي وهضبة عسير وهضبة نجـران وهضـبة    ، هنا إلى الشمالاتج

  ) .هـ ١٤١٤، الشريف ( الحرات وهضبة الحجاز  
  : الصحاري  ٤-٢
  : صحراء الربع الخالي - ٣

وخط الطـول   ٢١تقع على دائرة العرض ، وهي صحراء كبرى مترامية األطراف 
وتتكون من كثبان رمليـة  ، وبي الغربي للمملكة العربية السعودية وتشكل الجزء الجن، ٥١

بينما تكون الـكثبان الرملية المتحركـة فـي ثلثـه    ، ثابتة في الشرق وجزء من الجنوب 
  ) .هـ ١٤٢٤، فوده ( الجنوبي وفي الغرب 

  : صحراء النفوذ الكبرى  -ب



 

ارة عن مجـوف  وهي عب، تقع في شمال غرب المملكة بين منطقتي حائل والجوف 
وهذا المجوف ملـيء بالرمـال   ، واسع بين مناطق صخرية صلبة وهي مناطق الهضاب 

  ) .هـ ١٤١٤، الشريف ( المتحركة والثابتة 
  
  
  : صحراء الدهناء  -ج

وهي تقع بين صحراء النفوذ الكبرى وبين ، صحراء النفوذ الصغرى  وتسمى أيضا
ي يحيط بهضبة نجد مـن الشـرق   وهي عبارة عن لسان صحراو، صحراء الربع الخالي 

، فـوده   (وتتميز برمالها الحمراء بسـبب كثـرة أكسـيد الحديـد      ، نحو الشمال  متجها
  ) .هـ ١٤٢٤

  : المناخ  - ٣
بمنطقـة   مدارية ترتبط مناخيـا ودية بشكل عام صحراء تعتبر المملكة العربية السع

فالكتل الهوائية التي تؤثر فـي منـاخ المملكـة العربيـة     ، شرق البحر األبيض المتوسط 
ين مياه الخليج وتحد المملكة من الجانب. والغرب تأتي إليها مباشرة من الشرق ، السعودية 

ك فإن الجفاف هو طـابع منـاخي   ومع ذل. العربي في الشرق والبحر األحمر في الغرب 
والصيف في معظم أنحاء المملكـة طويـل   ، سائد ينتج من التأثيرات المناخية والطبيعية 

  ) .هـ ١٤٢٢، وزارة اإلعالم  (أما الشتاء فهو قصير بارد   –وحار جاف 
ألنها تقـع فـي منطقـة     ؛ واألمطار في المملكة العربية السعودية قليلة بوجه عام

وتتفـاوت  ، وتتعرض بعض أجزائها لهبوب الرياح الجافة شـديدة الحـرارة  مدارية جافة 
حيث تزيد معدالت سقوط األمطار فـي الجـزء الجنـوبي    ، معدالت األمطار في المملكة 

  ) .م ١٩٩٥، مشخص ( بسبب تميز المنطقة بطبيعتها الجبلية  
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  : الناحية السياسية :  ثانيا
م ١٨١٨-١٧٤٤، هـ ١٢٣٣-١١٥٧( الدولة السعودية األولى : أوالً 

 :(  
عندما تم اللقـاء  ) م ١٧٤٤، هـ ١١٥٧( تأسست الدولة السعودية األولى في عام 

اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبـد الوهـاب   التاريخي في الدرعية بين أميرها 
وأصبح ذلك هـو األسـاس   ، وتبايعا على أن يعمال في سبيل الدعوة اإلصالحية ونشرها 

الذي قامت عليه الدولة السعودية ، وتمكن أئمة الدولة السعودية األولى من توحيد معظـم  
سـتقرار وانتشـار األمـن    مناطق شبه الجزيرة العربية ونقلها إلى عصر جديد اتسم باال

) م ١٩٩٩، دارة الملك عبد العزيـز  ( وتطبيق الشريعة اإلسالمية في نواحي الحياة كافة  
.  

علـى   واتفق كل من األمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك
 أال: وثانيهـا  . أال يغادر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدرعية مسـتقبالً   :شرطين أولها 

عبد الوهاب على ما كان يأخذه األمير محمد بن سعود من سـكان  بن يعارض الشيخ محمد 
أما بالنسـبة  . فوافق الشـيخ محمد بن عبد الوهاب على األول ، البلدة من ضريبة سنوية
إني أرجـو اهللا أن يعوضـك من الغنائم ما هو خير ممـا كنـت   : للشرط الثاني فقد قال 

اتـفق الشــيخ واألميـر علـى أن تكــون األمــور      ، وتأخـذه من أولئك السكان 
ن وأن تكـون الشـئو  ، بن سـعود وذريتـه    السـياسـية في الـدولة الجـديدة لمـحمد

  ) . م٢٠٠٥، العثيمين  (الديـنية لمحمد بن عبد الوهاب ونسله 
الصراع مـع  إلى أن بدأ ، أكثر من ثالثين عاما وقد استغرق توحيد الدولة الجديدة 

  ) .م ١٩٨٤، ابن غنام ( الجديدة ودهام بن دواس   الدولة
وخلفه فـي الحــكم   ، هـ مرض اإلمام محمد بن سعود ثم توفي ١١٧٩وفي عام 

وكان أول عمل حربي قام . ابنه عبد العزيز بن محمد الذي واصل حكم أبيه وأكمل دوره 
حـارب أميـر   فسار إلى الرياض و، به بعد وفاة أبيه الثأر من دهام بن دواس وجماعته 

الرياض دهام وانتهت بنصر عبد العزيز بن محمد بعد انضمام الكثير من البلدان النجديـة  
  ) .م١٩٩٢، العثيمين  (ترك الرياض منسحبا إلى اإلحساء فتقدم به السن و، إلى الدرعية 

وامتد نفوذ الدولة السعودية إلى البحرين وعمان عن طريق والء قبائل المنطقة وفي 
تد نفوذ الدولة السعودية إلى شرقي الحجاز والطائف والخرمة وتربة وما حولهـا  الغرب ام

هـ ١٢١٨وفي عام ، وفي الجنوب الغربي وصل نفوذ الدولة إلى بيشه والليث وجازان . 



 

وخلفه فـي  ، شيعةقتل عبد العزيز بن محمد وهو يصلي العصر في الدرعية على يد أحد ال
  ) .هـ ١٣٩١، ابن بشر  ( الحكم ابنه سعود

فامتـدت نفـوذه   ، له  خمس عشرة سنة عين ابنه سعود خلفًاوقبل وفاة عبد العزيز ب
كما امتد نفوذه إلى الحجاز وتهامة عسير وأجزاء مـن  ، إلى ساحل الخليج العربي وعمان 
كمـا تبعـتها قـبائل جنوب غـرب العراق وجنوب ، اليمن وشمالي الجـزيرة العربية 

  ) . ت .  ب، ني الريحا(   بالد الشام 
واصل اإلمام سعود بن عبد العزيز تثبيت دعائم الدولة السعودية ونشر الدعوة إلـى  
         أن حاولت الدولة العثمانية عن طريق والتها في الشام والعراق  القضـاء علـى الدولـة   

    إالّ أن، ثم أسند األمر إلى واليها في مصـر محمد علي باشــا  ، السعودية ولكنها فشلت 
كن مـن االنتصـار عليهـا    وتم، بن عبد العزيز تصـدى لهذه الحمـالت    اإلمام سعود

  ) .م ١٩٩٩، عبد العزيز دارة الملك  (                  وصدها 
هـ توفى سعود بن عبد العزيز فخلفه في الحكم ابنه عبد اهللا الـذي  ١٢٢٩وفي عام 

) م٢٠٠٥، العثيمين  (ألمور العسكرية لم يكن مثل أبيه في الصرامة والسداد وخاصة في ا
.  

وفي عهده تمكنت قوات محمد علي باشا من الوصول إلى الدرعيـة ومحاصـرتها   
هـ ، فبعث عبد اهللا بن سعود إلى مصر ثم ُأرسل مـن هنـاك إلـى    ١٢٣٣ودخولها عام 

وحوكم في تلك العاصمة وقتل فيها فـي شـهر صـفر سـنة     . عاصمة الدولة اإلسالمية 
  ) .ت  . د، ي العجالن (وبوفاته انتهت الدولة لسعودية األولى ، هـ ١٢٣٤

  
-١٨٢٤، هــ  ١٣٠٩-١٢٤٠( الدولـة السـعودية الثانيـة    : ثانياً 

  ):م ١٨١٩
رغم الدمار والخراب الذي خلفته قوات محمد علي بقيادة إبراهيم باشا فـي وسـط   

وإشـاعة الخـوف   ، جد وهدمها للدرعية وتدمير الكثير من البلدان في ن، الجزيرة العربية 
ـ  ، ى مقومات الدولة السعودية إال أنها لم تتمكن من القضاء عل، في نواحيها  ل حيـث ظ

، دارة الملك عبـد العزيـز   ( األهالي في البادية والحاضرة على والئهم ألسرة آل سعود 
  ) .م ١٩٩٩

ل األثر الذي تركته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقوى في نفوس رغم ذلك ظ
، حين أراد أولئك السكان بعث الدولة السعودية من جديـد  ، كان وسط الجزيرة العربية  س

ومنهم ساللة اإلمام محمد بن سـعود وهو مشـاري بن سعود أخ لإلمـام عـبد اهللا بـن  



 

وقد حاول مشاري إعادة الحكم السعودي لكنه . سـعود آخر أئمة الدولة السعودية األولى 
مشـاري بن معمر حيـث دبر مؤامرة وقبـض عليه وأرسـله لم يستطع بسبب خـيانة 

  ) .م ١٩٨١، ابن بشر (لألتراك 
وعندما تحقق تركي بن عبد اهللا بن محمد بن سعود من مقتل ابن عمه مشاري بـن  

ثـم  ، هجم على محمد بن مشاري بن معمر وقبض عليه وقتلـه  ، سعود على يد األتراك 
  ) .م ١٩٩٥، السعدي  (هـ ١٢٣٦لرياض سنة تمكن من االستيالء على الدرعية في ا

الريـاض التـي    هـ استطاع تركي بن عبد اهللا من السيطرة على ١٢٤٠وفي عام 
وربما كان من أسباب تفضـيله لهـذه   . لنشاطه بدالً من الدرعية  اتخذها مقرا له ومركزا

ة السـعودية  وأنه بصفته من األسـر ، وكثيرة المزارع ، المدينة أنها كانت قوية التحصين 
لم توجد لديه حساسية أين يضع مركز نشـاطه ؛ إذ أن مجـده امتـداد لمجــد    ، ذاتها 

  ) .م ٢٠٠٥، العثيمين (        األسرة السعـودية السابق 
لكن األطمـاع حـول   ، وقد حققت الدولة على يد تركي بن عبد اهللا نجاحات كثيرة 

ي بن عبد الرحمن ابـن أخـت اإلمـام    حيث قام مشار ، قيادة الدولة السعودية كانت أكبر
  ) .م ١٩٨٩، العجالني ( هـ ١٢٤٩في عام  تركي بقتله غدرا

بـن عبـد    وعندما وصل إلى فيصل بن تركي خبر اغتيال أبيه واستيالء مشـاري 
، الرحمن مقاليد األمور في الرياض جمع كـبار قـادة جيشـه وأطلعهم على ما حـدث  

  ) .هـ ١٣٩١، ابن بشر ( فبايعوه باإلمامة  
ونجح اإلمام فيصل بن تركي خالل فترة حكمه األولى فـي تثبيـت نفـوذ الدولـة     

قبائلها فـي   ها وفي مناطق عمان التي استمرتدية في وسط الجزيرة العربية وشرقالسعو
لجهوده في توطيـد حكـم الدولـة     حمالت والوقائع في عهده استمراراوجاءت ال، التبعية 

  ) . م١٩٩٩، دارة الملك فهد ( السعودية الثانية ونشر الدعوة والعمل على توحيد البالد 
جهز محمـد علـي   حيث ، ولم تستمر إمامة فيصل بن تركي أكثر من أربع سنوات 

، حيث واصل زحفه إلـى منطقـة القصـيم    ، بقيادة إسماعيل بك  اباشا والي مصر جيشً
وعندما رأى اإلمام فيصل ضعف موقفه في الرياض قرر أن يتركها وتوجه إلى اإلحسـاء  

 .  
أخو اإلمام عبد اهللا آخر حكام الدولـة  ، في حين تقدم إسماعيل بك وخالد بن سعود 

  .)  م٢٠٠٥، العثيمين (  ء عليها صلحاتمكنا من االستيالو، السعودية األولى إلى القصيم 
القائدان إلى الرياض فدخال دون قتال بعد أن هرب منها من لم يرضـوا أن   ثم تقدم

  ) .ت . د ، الفاخري ( يخضعوا لحكومة مصر 



 

وكان ذلك في العشر األواخر من رمضـان  ، وهكذا انتهت فترة حكم اإلمام فيصل 
  ) .م ١٩٩٩، دارة الملك عبد العزيز ( هـ ١٢٥٤سنة 

وبعد أسر اإلمام فيصل بن تركي صار الحكم لخالد بن سعود بن عبد العزيز عـام  
عات ولم يدم حكمه طويالً فقد استمر إلى اولم تستقم األمور له فقد كثرت النز، هـ ١٢٥٤
ولم يستمر طويالً ، وتولى من بعده اإلمارة عبد اهللا بن ثنيان بن إبراهيم ، هـ ١٢٥٧عام 

، فلم يصبروا على حكمه أكثر من سنة، اإلمارة بسبب إرهاقه للناس بالضرائب في توليه 
  ) .ت . د، الريحاني ( هـ ١٢٥٩وبذلك انتهت مدة واليته سنة 

بعد أن أطلق سراحه محمـد علـي   ، للدولة  فيصل بن تركي بن عبد اهللا حاكما عاد
تي سبق أن دخلـت  ودخلت في حكمه المناطق ال، ورحب بعودته سكان نجد ، من السجن 

بـه   توفي اإلمام فيصل بن تركي بعد مرض ألـم ، هـ ١٢٨٢وفي عام ، تحت حكم أبيه 
غير أن هذه الدولة لم تدم طويالً ويرجع ذلك لعدة أسباب ، وتولى الحكم بعده ابنه عبد اهللا 

كان من أهمها أطماع العثمانيين إلى جانب الخالفات التي نشبت بين أبناء اإلمـام فيصـل   
وفي هذه األثناء تم استيالء العثمانيين على المنطقة ، عبد اهللا وسعود وعبد الرحمن  ؛ همو

واستغل ابن رشيد أمير حائل هذه الفرصة فوسـع إمارته حتى شمـلت األقاليم ، الشرقية 
وعندها فقد اإلمام عبد اهللا بن فيصل األمل فـي  هـ ، ١٣٠٩ض عام النجـدية على الريا
وبذلك انتهت الدولـة  ، ال هذه األطماع إضافة إلى الصراعات الداخلية استمرار الحكم حي

  ) .م ١٩٩٤، أبو عليه ( السعودية الثانية وحلت محلها إمارة آل رشيد 
  ) : المملكة العربية السعودية ( الدولة السعودية الثالثة :  ثالثًا

عبد الـرحمن   كانت المحاولة األولى السترداد نجد من آل رشيد عندما حاول اإلمام
، الفيصل تُعاونه قوات الشيخ مبارك بن صباح على أن تغزو نجد مـن منطقـة القصـيم    

ولكن قوات الغزو لم تتمكن من هزيمة آل رشيد في موقع قرب بريدة فارتدت إلى الكويت 
وداهمت الرياض واستولت ، ثم عادت بقيادة األمير الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمن ، 

وبقى بها قـرابة أربعة أشهر ثم غـادرها إلى الكويت ليعـود  ، خاطفة  عليها في حركة
  ) .م ١٩٩٩، الحقيل ( إليـها بعد حين  

لم يرضـوا بالحيـاة   ، وبعد توجه اإلمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز إلى الكويت 
هنا أصر عبد العزيز ، وبعد أن كانت أسرتهم حاكمة لنجد ، في الكويت وهم أهل السيادة 

 حيث رأى عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرصة سـانحة ، على استعادة مجد آبائه وأجداده 
حيـث  ؛ عنها وأعانه على ذلك الشيخ مبارك بن صـباح   له عندما علم أن ابن رشيد بعيدا

وتوجــه عبـد العــزيز مـن     ، شجع عبد العزيز وساعده ببعض األفـراد والعـتاد 



 

، وعشـرين سنــة   ان عمره ستًاجـالً وكـهـ ومعه ستون ر١٣١٩الكـويت عـام 
  ) .م ١٩٨٥، الزركلي (  عتـبر هذه بـداية مسيرته الناجحةوت

هـ واصل فتوحاته واستولى على الوشم وسـدير والمحمـل ثـم    ١٣٢١وفي عام 
هـ إلى القصيم وتقدم نحو البكيرية والشنانة إذ قامت معركتان ١٣٢٢واصل فتوحاته عام 

استسلمت بعدها القصيم . صلة في تاريخ نجد هما البكيرية والشنانة تعدان من المعارك الفا
هـ ثـم تربـه   ١٣٣١ثم فتح اإلحساء سنة ، واستخالفها من ابن رشيد وانكسر األتراك ، 

هـ ثم جبل شمر والمناطق الواقعة شـماله  ١٣٣٨هـ ثم عسير سنة ١٣٣٧والخرمة سنة 
هــ  ١٣٤٤وفـي سـنة   ،  هـ١٣٤٣هـ وضم الطائف ومكة المكرمة سنة ١٣٤٠سنة 

هــ  ١٣٤٩واستولى على جازان سنة ، والمدينة وباقي منطقة الحجاز  استولى على جدة
دارة ( إلى أن استتب األمن للملك عبد العزيز في البالد بفضل حسن تخطيطه وقوة إدارته 

  ) .م ١٩٩٩، الملك عبد العزيز 
عبد الـرحمن آل  هـ أعلن الملك عبد العزيز بن ١٣٥١جماد األولى عام  ٢١وفي 

المملكـة  : سعود عن توحيد معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية في مسمى واحـد وهـو   
  ) .م ١٩٩٩، الحقيل ( العربية السعودية  

ومنذ ذلك الحين حقق الملك عبد العزيز إنجازات حضارية كثيرة أدت إلى تطـوير  
    شـاء الهجـر   البادية وإنزات توطين وكان من أبرز هذه اإلنجا، المملكة العربية السعودية 

)Armstrong , 1966 . (  
وقد نتج عن هذا المشروع االجتماعي الكبير والمتميز استقرار عدد كبير من القبائل 
الرحل ومشاركتهم في الحياة االجتماعية وإسهامهم مع إخوانهم في البلـدان والتجمعـات   

  ) .م ١٩٩٩، يز دارة الملك عبد العز( الحضرية في توحيد المملكة وبنائها 
وأصـبحت  ، وهكذا دانت أجزاء الجزيرة العربية للملك عبد العزيز بعد كفاح مرير 

وحدة متناغمة يجمعها دين اهللا وحب الوطن فغمر األمن البالد واالستقرار إلـى أن خلفـه   
  ) . م ٢٠٠٥، المالك ( أبناءه من بعده 

ـ رحل القائد الجسور ، هـ  وبمدينة الطائف ١٣٧٣وفي عام  ورع والحاكم التقي ال
وخلف ألبنائه ولألمة اإلسالمية سجالً من نور تستهدي ،  عاما ٨٠العادل عن عمر يناهز 

سجل حافل بالبطوالت والتضحيات والطموحات من أجل وطـن يتبـع   ، به في حاضرها 
والـعروبة رابطـة إخـاء ومـودة ومـصـالح مشتـركة ، وعقـيدة  جااإلسالم منهـ
  ) .م ٢٠٠١، وزارة اإلعالم (         وغايات واحدة

بنه األكبر سعود الذي سـار علـى   لحكم بعد وفاة الملك عبد العزيز اوتولى مقاليد ا
فـدعم القضـية   ، واهتم باألمور ذات الصلة بالمسائل اإلسالمية والعربيـة  ، منهج والده 



 

، داخلية عديـدة   وشهد عهده بقيام زيارات، ند مصر في العدوان الثالثي اوس، الفلسطينية 
دارة الملك عبـد   (اون مع الدول المجاورة والصديقة وبزيارات خارجية لتوثيق عرى التع

  .) م ١٩٩٩، العزيز 
ووزارة ، وزارة المعـارف  : وفي عهد الملك سعود أنشئت عدد من الوزارات مثل 

وهـي   وافتتحت أول جامعة بالمملكة، ووزارة المواصالت ، ووزارة التجارة ، الزراعة 
وأول كلية عسكرية وهي كلية الملك عبـد العزيـز   ، هـ ١٣٧٧جامعة الملك سعود عام 

  ) .م ١٩٩١، آل الشيخ ( الحربية بالرياض 
ومعهد اإلدارة العامة ، هـ ١٣٨١ثم أنشئت الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام 

كما صدر فـي  ، ـ ه١٣٨١هـ ومعاهد المعلمين الثانوية عام ١٣٨٠للتنظيم اإلداري عام 
عهده الكثير من األنظمة التي تعني بمختلف نواحي الحياة وتواجه التطور السـريع الـذي   

  ) .م ١٩٩٢، وزارة اإلعالم (   تعيشه البالد  
هـ وصلى عليه بمكة المكرمة فـي  ١٣٨٨توفى الملك سعود بأثينا في اليونان عام 

ة الـعود بعد مسـيرة زاخــرة  ودفـن في مقـبر، الحـرم المكي ثم نقل إلى الرياض 
  ) .م ١٩٩٩، دارة الملك عبد العزيز  (          بالعطاء

هـ بويع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن عبد العزيـز آل  ١٣٨٤وفي عام 
شـاملة  ، وفي عهده تواصلت االنطالقـات التطوريـة   ، مليكاً للبالد ، سعود ولي العهد 

وبات باإلمكان التوسـع  ، تزايدت موارد البالد المالية  مختلف نواحي الحياة السيما بعد أن
) الهـدا   –طريق الطـائف  : مثل ( في الخدمات العامة كإنشاء الطرق بمواصفات حديثة 

وتطوير الخدمات اإلعالميـة  ، وإنشاء التلفزيون ، المياه المالحة  لتحليةوإقامة أول محطة 
كمـا  ، تعتمد على مشتقات البتـرول   وإقامة الصناعات التي، وخاصة في مجال اإلذاعة 

وجامعة الملك عبد العزيـز  ، للتنمية وأنشئت وزارة العدل ) خمسية ( وضعت أول خطة 
  ) .م ١٩٩٢، وزارة اإلعالم (  بجدة

فقـد كانـت لـه وقفـات     ، ويعتبر الملك فيصل رائد التضامن العربي واإلسالمي 
هــ بـين   ١٩٧٣ب أكتوبر عام كان من أعظمها تلك التي سبقت حر ، تاريخية مشهورة

ففي تلك الفترة استطاع أن يوظف ثقـل المملكـة االقتصـادي    ، الدول العربية وإسرائيل 
بأن الدول العربية قوة اقتصادية مهابة  فكان ذلك إعالنًا، لتضامن العربي والسياسي لدعم ا

مبـادئ   ؤكدام، على دعم السالم العالمي  وعمل، وذات تأثير مباشر في السياسة العالمية 
وزارة  ( ينشد العدالة والسلم بين الشـعوب المملكة العربية السعودية ونهجها السلمي الذي 

  .) م ٢٠٠١، اإلعالم 



 

هـ أعلنت المملكة العربية استشهاد الملك فيصل بن ١٣/٣/١٣٩٥وفي يوم الثالثاء 
ير خالـد بـن   وفي اليوم نفسه بايع الشعب السعودي سمو األم  –رحمه اهللا  –عبد العزيز 
للعهـد   و األمير فهد بن عبد العزيز ولياوسم، على البالد  ملكًا –ولي العهد  –عبد العزيز 

وتعددت اإلنجازات في عهد الملك خالد حتى المست كل مرافق وكافة مجـاالت خدمـة   ، 
 وكان من بينها عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، المواطنين وتطوير البالد 

جديدة ؛ مثل جامعة الملك فيصل سـنة   كما أنشئت جامعات، معظم الجامعات  توسعتو، 
كما كان له الفضـل فـي   ، هـ ١٤٠١وجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ، هـ ١٣٩٥

ومدينة ، هـ ١٣٩٧؛ مدينة الجبيل الصناعية عام  ينالصناعيت ينتينإنجازات عظيمة كالمد
  ) .م ٢٠٠٥، المالك (     هـ١٣٩٩ينبع الصناعية عام 

وحصـل علـى    زات في المجاالت المختلفة داخليا وخارجيـا ، تسم عهده باإلنجااو
هـ توفي في الطائف ونقـل جثمانـه إلـى    ١٤٠٢وفي عام ، العديد من الجوائز العالمية 

  ) .م ١٩٩٩، دارة الملك عبد العزيز ( ودفن في مقبرة العود بالرياض ، الرياض 
للبالد وشهدت المملكة في  يع الملك فهد بن عبد العزيز ملكًاخالد بو وبعد وفاة الملك

عهده نهضة تنموية شاملة في جميع المجاالت فقد اعتنى بالتعليم وازداد عـدد المـدارس   
كما افتتحـت  ، كما نهضت الزراعة والمواصالت ، وأنشئت جامعة الملك خالد ، والكليات 

ومن إنجازاته المحافظـة علـى الحيـاة    ، لفضائية في عهده مدينة الملك فهد لالتصاالت ا
كمـا أنشـأ وزارة   ، الحرام والمسجد النبوي كما أنجز أعظم توسعتين للمسجد ، الفطرية 
م ٢٠٠١وزارة اإلعالم ، ( هـ ١٤١٤اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عام  الشئون

. (  
  

  : الناحية االقتصادية:  ثالثًا
مو إذ يتميـز بـالن   ؛ من أقوى االقتصاديات فـي العـالم   يعتبر االقتصاد السعودي
وقد التزمت . ابرة بالهزات االقتصادية واألزمات المالية الع واالزدهار فهو ال يتأثر كثيرا

ويتمثل في توفير المناخ الحـر  ، في الجانب االقتصادي منذ توحيدها  المملكة منهجا ثابتًا
المفتوح مع عدم وجود أي قيود على تـدفقات  للمشروعات الخاصة بنظام اقتصاد السوق 

. إضافة إلى وجود عملة مسـتقرة قابلـة للتحويـل   ، رأس المال أو على أسعار الصرف 
وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز السادس والعشرين من حيث حجم اقتصـادها  

)  م٢٠٠١، عالم وزارة اإل( وفي المركز األول بين اقتصاديات المنطقة ، بين دول العالم 
.  



 

وقد حرصت المملكة على تطوير اقتصادها وعمل اإلصالحات لها لتؤهلها لمرحلة 
فصدرت مجموعة مـن القـرارات الحكيمـة    ، االقتصاد العالمي الجديد وعصر العولمة 

وحرصت ، وصدور نظام االستثمار األجنبي الجديد ، بإنشاء المجلس االقتصادي األعلى 
واالتجاه نحو خصخصة بعـض  ، يل دور القطاع الخاص وتطويره هذه القرارات على تفع

للمواطن فـي خدمـة نفسـه بـامتالك      وإشراكًا، المال  لرأس تشجيعا الخدمات الحكومية
  ) .م ٢٠٠٥، المالك (        مؤسساته العامة وإدارتها 

ت وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بمتطلبات التنمية الوطنية ومستقبل الصناعا
وكـذلك   وتلبية احتياجات المملكة داخليا ،والتعدين في الوطن ،  ةوكيميائيوالبترالبترولية 

وضمان أمن اإلمدادات لتنامي صناعتها بصفة المملكة إحدى ، احتياجات الدول الخارجية 
إذ أن حصيلة المساعدات الخارجية السـعودية هـي حصـيلة     ة للنفط ؛أهم الدول المنتج

االزدهار للدولة السعودية نفسها وقدرتها االقتصادية ودورها العام بصفتها مركـز الثقـل   
  ) .م ٢٠٠٥،  ميلكوميان، كوساتش  (والريادة في العالم العربي واإلسالمي 

وية واضحة هدفها ووضعت المملكة العربية السعودية سياستها النفطية على أسس ق
فـي  ، بتيسير توفر الطاقة النفطية لدى المستهلكين ، خدمة الشعوب في جميع أنحاء العالم 

والهدف من ذلك هو ما يعـود لصـالح   ، مختلف دول العالم متقدمة كانت أم فقيرة نامية 
  ) .م ١٩٨٢، طاشكندي ( البالد من النماء والرخاء 

  
  : الناحية االجتماعية :  رابعا

فت المملكة العربية السعودية كغيرها من بلدان شبه الجزيرة العربية نمطين مـن  عر
نمط استقر في مراكز ثابتة عرف أهلها الزراعـة وألفهـا واستسـاغ حيـاة     ، التجمعات 

ويعرف هـذا الـنمط بالحاضـرة أو    ، االستقرار وعاش قرب مركز نشاطه االقتصادي 
يتحركـون وراء  ، في حالة حل وترحال دائم  والنمط الثاني هم البدو الرحل وهم، الحضر

، مصادر الحياة والماء والكأل الالزمة لرعي اإلبل وقطعان الماشية التي يقومون بتربيتها 
  ) .م ١٩٩١، يوسف ( وهم منتشرون في أماكن متفرقة من جغرافية المملكة 

ومن أهـم مظـاهر   ، ومن خالل مشروع توطين البدو بدأت األوضاع في التغيير 
كنتيجة حتمية لتوطين القبائل عن طريق نقلها من البـداوة  ، التغيير تغير البناء االجتماعي 

  ) .م ١٩٩٠، عبد العزيز ( لالستقرار في مراكز استيطانية تعرف بالهجر 
إن من أعظم اإلنجازات االجتماعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية مشـروع  

فقد نتج عن هذا المشروع االجتمـاعي الكبيـر    ، الهجر الملك عبد العزيز لتوطين وإنشاء



 

والمتميز استـقرار عدد كـبير من القـبائـل الرحـل ومشـاركــتهم فـي الحــياة    
االجتماعية وإسهامهم مع إخـوانهـم في البلـدان والتجـمعات الحضـرية في توحــيد  

  .) م ١٩٩٩، دارة الملك عبد العزيز  (          الممـلكة وبنائـها
، وقد خطت المملكة العربية السعودية خطوة متقدمة في مسيرة التقـدم والنهضـة   

وتمكنت عبر خطط التنمية الخمسية من تحقيق إنجازات كبرى على مختلـف المسـتويات   
واألصعدة فحققت للمجتمع السعودي حياة رغدة في جوانب معيشته من تطور في قطـاع  

وقد كان أهم ما يميـز هـذا التطـور    ، يرها التعليم والصحة والمواصالت والمنشآت وغ
وبين المحافظة على ، والتقدم هو التزامه بالتوازن الدقيق بين التطور الحضاري والمادي 

المجتمع السعودي ، وبالرغم من أن المملكة العربية في القيم والمبادئ اإلسالمية المتأصلة 
بعيدة  فقد قطعت أشواطًا، عة دائما ليالسعودية تعد من الدول النامية فإنها دون شك في الط

المدى على طريق التطور والرقي في شتى المجاالت باإلضـافة إلـى تنـامي مركزهـا     
عالوة على أنها عضو مؤسس في كثير من المنظمـات والمؤسسـات   ، الخاص والمتميز 

 وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية تظفـر فـي                     جميـع   ، الدولية 
الميـــادين والمحافـــل الدوليــة بــاحترام وتـــقدير الجماعــة الدوليــة                                                

  ) .م ٢٠٠١، معهد الدراسات الدبلوماسية ( 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

  الثالث الفصل 
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  تمهيد 
من تاريخ اإلنسان وثقافته وتراثه ، ولقد ثبت أن دراسـة  إن الفن كان وما زال جزءاً 

فن أي شعب من الشعوب إنما تؤدي إلى تكوين فكرة واضـحة تعـرب عـن مسـتواه     
الحضاري وما وصل إليه من خبرات وتجارب في شتى جوانب حياته المادية والثقافيـة  

  ) . م  ١٩٨٥العريض ، ( والروحية 
وتظهـر  . فنون األداء الشعبي من الميادين األساسية المؤلفة للتراث الشـعبي  تعد و

أهميتها في أنها تعكس القيم االجتماعية واألخالقية والجمالية والفنية للجماعة الشـعبية  
المعاني و ، في شكل متميز يعتمد على الحركة واإليقاع واإلشارات والرموز ذات الدالالت

ولذلك تعد فنون األداء الشعبي مـن   فراد تلك الجماعة الشعبية ؛بين أ المشتركة الشائعة
  .) م  ١٩٩٧األسود وآخرون ، ( أكثر وسائل االتصال الناجحة بين األفراد والجماعات 

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أغنى البالد العربية ثراء بـالفلكلور الشـعبي ،   
طلقاً للحضارات األولى ، كما أنها زخرت وهو أمر طبيعي حيث أن هذه المنطقة كانت من

  ) . م ١٩٨٨كيفي ، ( بالعديد من العلوم والفنون واألسواق ومنتديات للعلم 
عة المساحة ، تحتفـل بالعديـد   لسعودية بالد مترامية األطراف شاسوالمملكة العربية ا

ـ  من ألوان الفنون الشعبية المختلفة ، والمتتبع لهذه الفنون يجد في كـل منطقـة    األوانً
مثيـل  متعددة من هذه الفنون األصلية التي تمثل جوانب الحيـاة االجتماعيـة أصـدق ت   

واألهازيج الشعبية تنبع مـن   تفهذه التعبيرات والرقصاوتصورها في أبدع وأدق تعبير،
ذات المجتمع وتوضح لنا ما يدور فيه ، كما أن للبيئة الجغرافية دخل في تكـوين وأداء  

س الذي تؤدى فيه ، فهناك فنون شعبية تمثل حياة الصحراء في لباسها هذه اللعبة واللبا
تمثل الحياة الجبلية ، وهناك فنون نالحظ  ا، كما أن هناك فنونًـانها وطريقة أدائها وألح

  .) م  ١٩٩٤السبيت ، ( عيةماـعادات اجتـاتصالها ب
ـ ية في كل منطقة من مناطق المملكة العربيـة السـعودية   والفنون الشعب ا جـذور  له

ين الفنون الشعبية بالمملكة العربيـة السـعودية   ب اقريب اتشابه هناك تاريخية ، كما أن
ودول أخرى  ، الفنون الشعبية الموجودة في المناطق المحيطة بها كدول الخليج العربيو

كمصر والسودان وغيرها من الدول العربية واإلسالمية التي تفد إلى هـذه الـبالد ألداء   
  .لحج والعمرة مناسك ا

  
  
  



 

  الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية 
  

  الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى : أوالً 
١.                                      
 وهي  رقصة الحرب والسالم اوتسمى أيض ،

 الرقصة األشهر في المملكة وفي منطقة نجـد 
أرجاء  إلىوانتقلت منها  على نحو الخصوص

ـ وتعتبر تقليد السعودية ودول الخليج  اا معروفً
ـ  ـلدى المحاربي ـ ـن فـي وس زيرة ـط الج

ؤديها ـيــ كــان ) نجــد (     ية ـعربـــال
والحمــاس بينــهم ، وللفــخر واالعتــزاز             ثارة الهمـم ـون الستـقاتلـالم

                                ) . م١٩٨٥،  الــدويش( بالنـــصر  العرضــة النجديــة )  ٢٦( صــورة 
)x-www.up.arab (  

وينقسم فيها الراقصون إلى مجموعتين متقابلتين في صفين مـرددين األهـازيج   
الحربية ، ويحملون الراية والسيوف ، وهناك مجموعة من حملة الطبـول والتـي   

جريـدة الشـرق األوسـط ،    ( افق مع إنشاد الصـفوف  يضربون عليها بإيقاع متو
  ) .م ٢٠٠٥

 
 : السامري  .٢

وهو عبارة عن أداء جماعي يرافقه إنشـاد  
المؤدين ، وهو يختلف عن العرضة في األداء 
، حيث تؤدى العرضة والمؤدون وقوف ، أما 
في السـامري فيكـون المـؤدون جلـوس ،     

الحرب ، العرضة حماسية ومقترنة ب جوأهازي
ــامري  ــا الســ ــة  أمــ ــه غزليــ ــودة ، ( فأهازيجــ ) .                          م ٢٠٠٣فــ

  ) م ٢٠٠٣الفودة ( السامري  )  ٢٧( صورة 
  
  
  



 

 :                                       الحوطي   .٣
عـن السـامري فـي     في جميع مناطق  نجد ، ويختلف الحوطي فن قديم عريق

األلحان ويتفق معه في اإليقاع ، حيث يقوم أفراد الفرقة بتمثيـل هـذا النـوع مـن     
( الفنون في صفين متقابلين واثنين من أفراد الفرقة يلعبون فـي السـاحة وقوفـاً    

 ) . م ١٩٩٤الجبالي ، 

 :الناقوز  .٤
فن يؤدى بواسطة الطبول ؛ حيث يقوم 

يبدأ  الراقص بوضع الطبل على ساقيه ثم
بالقرع بيديه وتسمى النوقزة ، والبقيـة  
يمسكون الطبول باليد اليسرى ويقرعون 

يمنى ويسمى الربط ، وتردد األهـازيج  بال
فيه حسب رغبة مـن يـرقص ويقـرع    

  الناقوز )  ٢٨( صورة                              ). م ١٩٩٤الجبالي ، ( بالطبول 
 ) م ١٩٩٤الجبالي ، (                                                        

 : الدوسري  .٥
يكون فيه الراقصون جالسين منقسمين إلى صـفين متقـابلين ؛    وهو لون شعبي

وينسـب لـون   . صف يقوم بأداء اإليقاع وآخر يؤدي النشيد بحركـات متناسـقة   
فـودة ،  ( الدوسري إلى وادي الدواسر ، لكنه ينتشر في معظـم أنحـاء المملكـة    

  ) .  هـ ١٤٢٤
  الفنون الشعبية في المنطقة الشرقية : ثانيا 
 :الخماري  .١

لون من ألوان السامري ، وهو فن  وهو 
قديم      يكون مصاحب له الدفوف الكبيرة 
، حيث يجلس فريق اإلنشاد صفا متجـاورا  
ويبدأن الضرب بالدفوف ويتمـايلون يمنـة   

بـاوزير ،  ( ويسرة حسب نـوع اإليقـاع   
  الخماري)  ٢٩( صورة                                                ) .م ١٩٩٧

  ) م ١٩٩٧باوزير ، (                                                            
  



 

 : الخاطفة  .٢
لمساعدة البحارة علـى الـنفس   فع أشرعة السفن عند إبحارها وذلك وتختص بر

خطفة العود ، خطفـة  : لرفع األشرعة الثقيلة ، وتختلف الخاطفة في مسمياتها مثل 
     ) . م ١٩٩٧باوزير ، ( الشومندي ، وخطفة دواري القلمي 

 
 : الليوة  .٣

وهي عبارة عـن أداء جمـاعي يـؤدى    
من الراقصين حول ضاربي  ةبطريقة دوراني

ل القصـيرة ،  الطبول المخروطية والطبـو 
( وصاحب التنكة الصفيح الذي يكون جالسا 

  )م ١٩٩٥القويعي ، 
كما يتميز فن الليوة باستخدام آالت خاصة 

  ، منها طبل طويل يسمح للواقف أن يضرب عليه
  وطبل آخر يسمى ) سقنقا ( يسمى  
        الليوة   )  ٣٠( صورة                           وطبول              ) مساندو( 

  ) م ١٩٩٧باوزير ، (    )     يالصرنا( وآلة نفخ تسمى ) بوتو( من تنك تسمى     
  ) .م ١٩٩٧المسلم ، (     

 
 : العرضة البحرية  .٤

 فن من الفنون البريـة  األساسهي في و
 ةالبحـار  أن إال،  بـالحروب  تارتبط التي

فن المناسبات  إلىسفنهم ليتحول  إلىنقلوه 
   ) .   www.alamuae.com(،  المفرحة

وتتماثل مع العرضة البرية ولكنها ترتبط 
)  ٣١( بالسفن ، وأكثر ما تؤدى عند رجـوع السـفن والمراكـب         صـورة     

الشـعيل وآخـرون ،   ) .      ( م ١٩٩٧ير ، بـاوز ( العرضة البحريـة سـالمين   
   )م١٩٨٥

  
  

  



 

 :القادري .   ٥    
منطقـة  من أهم الفنـون الشـعبية فـي ال    

إذ يقـف عـدد    والذي يؤدى وقوفًا ؛ الشرقية
اص في صفين متقـابلين يحملـون   من األشخ

ويحركونها يمينًا وشماالً ، بحيث تكون  عصيا
الحركة متفقة وعند التقابل يتراجعـون إلـى   
الخلف إلى مكان وقوفهم ، وهو يشـبه  فـن   

القادري                              )  ٣٢( صورة                           ) . م ١٩٩٧المسلم ، ( العرضة 
  )  م ١٩٩٧باوزير ، (                                                            

  الفنون الشعبية في المنطقة الشمالية  : ثالثًا 
 : الدحه  .١

وهي رقصة قديمة تقام فـي المناسـبات   
الكبيرة ولعل أهم تلـك المناسـبات عـودة    
المحاربين ، وقد أصـبحت اآلن تقـام فـي    

الشـراري ،  ( المناسبات الوطنية واألعياد 
 ) .   م ١٩٩٧

                                 الدحه) ٣٣ (صورة      لون ـعبي على هذا الـن بالتراث الشوويطلق المهتم
-www.aljouf( يـويؤدى هذا اللون بشكل جماع)  أنفاس الفرسان (

janadria.com. (                                    
 قصيدتهوسط الصفين لينشد ويقوم أحد المؤدين في إذ يشكل مؤدوه صفين متقابلين 

المتفق عليه  ن بالتناوب البيتافـيدته يردد الصـالشاعر لقصة وأثناء تأدي، المغناة 
وتحريك بشته لألعلـى   ف، ويقوم أحد الراقصين بالرقص في المنتص سلفاً بالتدرج

وهذا اللون يتميز بالحماس في أدائه الحركـي ويتطلـب   واألسفل بحركة معاكسة ، 
 ي حتى يتمكن من مجـاراة بـاقي  لتنفسالحركي وا يوفق بين أدائه أنللمشارك فيه 

  ) . www.alshararat.com( ن                           المشاركي
  
  
  
  



 

 :العرضة  .٢
في صـفين متقـابلين    األشخاص يقف فيهاو 

تكون مـن   ا ماوغالب، يرددون قصيدة معينة 
 ويقرعـون فيهـا   ، والحماسـة  الفخر أبيات
 ويحملون الرايـة  بالسيف ويرقصون وفالدف

)www. rafha.com . (  
)  ٣٤( صورة                                                                  

  العرضة  
            )www.aljouf-janadria.com  (  

 : السامري  .٣
 ، وهو يشبه العرضة ولكن يؤديه الراقصون

، جلوس بشكل صفين متقـابلين          وهم 
 www. rafha.com(ويقرعون فيها الطبـول  

. (  
                                                                      

)  ٣٥( صورة                                                                  
  السامري      

          )www.aljouf-janadria.com  (  
    

 :الهجيني  .٤
الذي كان  األداء الـشعبيوان أللون من 

  ال ـالرج
، والذي )  اإلبل(  الهجن يقومون به على ظهور
 في قطعاب ـاط للركـكان يبعث الهمم والنش

  سافات ـالم
  ) .م  ١٩٨٥الدويش ، (  طويلةـال

                                                                                 
  الهجيني           )  ٣٦( صورة 

       )www.aljouf-janadria.com  ( 



 

 :الدبكة  .٥
في الجزء الشـمالي مـن    هذا الفن ينتشر و

من تسعة رجال غالباً وتتكون الدبكة  ، المملكة
 شكل قـوس ويكـون باتجـاه    يصطفون على

ويحمل الشخص الـذي علـى   عقارب الساعة 
 www.alyaum.com( امزمـار  طرف القوس

. (  
  الدبكة)  ٣٧( صورة                                         

                                                                )www.alyaum.com 
(  

  الفنون الشعبية في المنطقة الغربية: رابعا 
 :المزمار  .١

وهي رقصة شعبية مشـهورة فـي منطقـة     
ويقـوم  من الموروثات القديمة ،  الحجاز ، وهي

الراقص فيها بحركات بدنية من تحريـك رجـل   
  ) .م ٢٠٠٤أبكر ، ( ولف عصاً  باليد     

وهو فن يجمع بين الرقص والغناء بالطبول ، 
( يلتف فيها الراقصـون على شكل دائرة تتوسطـها شعلة من           صورة 

  المزمار     )  ٣٨
الراقصون في ثنائيات منتـظمة          الحطب ، يدور حولها     

)www.alhejaz.com                       (  
  ) .   م ٢٠٠٦مجلة أهالً وسهالً ، ( وهم يحملون العصي الغليظة    
  

                
  
  
  
  

                                                                     



 

 :الخبيتي  .٢
الـدفوف بصـورة   وهو فن قديم تدخل فيه 

وأشهر مـن   مطبوع،                 رئيسية
الساحل الغربـي فـي    أبناءيؤدي فن الخبيتي 

، وفيهـا يقـوم    بالدنا الكريمة بصورة عامة
الراقص بالثني والدوران في منتصف سـاحة  
الرقص ، وهو يرتدي ثوب الحويسـي الـذي   
القـويعي ،  ( جمــيلة ومميـزة    ةيساعد الراقص على اإلتـيان بـحركات دوراني

  الخبيتي )  ٣٩( صورة ) .                                  م ١٩٩٥
                                                       )www.alhejaz.com ( 

 :الحدري  .٣
وهو لون بحري ارتبط بحياة البحر ، وعادة ما يؤدى في رحالت الصيد والغوص 
، ويعـشق البـحارة أدائـها عنـدما يكونون في المرسى وفي فترة الراحـة مـن   

  ) .  www.Alhejaz.net( عناء وتعب الصيد 
 :السمسمية  .٤
لون بحري يقوم به البحارة بعد انتهـاء    

رحلة الصيد تعبيرا عن فرحهم وتـوفيقهم  
في الرحلة ، حيث يجتمع الصيادون علـى  
الساحل في أوقات راحتهم ويمارسون هـذا  

الجبـالي ،  ( النوع مـن الفنـون           
  ) .           م ١٩٩٣

)  ٤٠( صورة                                                                     
  السمسمية 

                                                                 )www.brbsa.com  (  
 :المجرور  .٥
وهي من أهم الفنون في منطقة الحجاز ، وتتكون هـذه الرقصـة مـن فـريقين       

ريق األول بالغنـاء والفريـق اآلخـر    متقابلين وهم وقوف بأيدهم الطبول ، يبدأ الف
باالستماع ، وعند توقف الفريق األول عن الغناء يبدأ الفريق الثاني وهكذا ، ويكون 

  ) .م ١٩٩٥القويعي ، ( ابهة معاً في الوسط أكثر من راقص يؤدون حركاتهم المتش



 

  الفنون الشعبية في المنطقة الجنوبية : خامسا 
 :العرضة  .١
، يمارس فـي أنحـاء    لون شعبي متميزوهي 

مختلفة من المملكة ، ولكن تختلف من منطقة إلى 
منطقة أخرى ، وفي العرضة الجنوبية يتشكل فيها 
الراقصون  طابورا طويالً دائري المسـار ، ثـم   

فاألول . يقسم هذا الطابور إلى قسمين أول وثاني 
لثـاني مـن               والقسـم الـثاني ينشـد الشـطر ا  . ينشد بالشـطر األول من بيت الشعر

) .                               م ١٩٩٧العـواجي ،  ( بيـت الشـعر  ضـة                        العر)  ٤١( صورة 
 )www.aawsat.com  (   وعلى جميع الراقصين تحريك األرجل إلى األعلـى واألسـفل

وحفظها في حركة متساوية ومتناسقة ، ويصاحب رقصات العرضة دق الطبول ، وأحيانًا 
 ) .م ١٩٩٤جريس ، ( أو المزمار )الهون ( دق 

 : السيف  .٢
صامتة بدون غناء ، تبدأ الرقصـة  وهي رقصة 

بقرع الطبول ويدار اللعب فيها ثنائيا بين شخصين 
متقابلين بيد كل منهما    سيف مسلول أو عصا ، 
وعلى قرع الطبول ترفع أحد أرجـل الراقصـين   
وتخفض األخرى بالتناوب السريع مـع ارتفـاع   
الجسم وانخفاضه في حركة رشيقة مع تلــويح  

ــيفه يمي ــا بسـ ــل منهمـ ــارا         كـ ــا ويسـ ــي ، ( نًـ ) .                             م ١٩٧٢العقيلـ
 )www.jazan.org                                           (  

 :الخطوة  .٣
رقصة شعبية تتكون من صفين يقـوم فيهـا   
 الراقصون بارتفاع األقدام وانخفاضها عن األرض ،
كما يزحف فيها الراقصون بـأرجلهم خطـوة إلـى    
األمام وخطوة إلى الخلف بحركات رتيبة ومنتظمـة  
مع تـمايل األجـسام وترابط األيـدي ، ويصـاحب   

ــازيج    ــد األهـ ـــبول وترديـ ــرع الطـ ــك قـ ــواجي ، ( ذلـ ) .                              م ١٩٩٧العـ
  ) م ١٩٩٣الجبالي ، ( الخطوة )  ٤٣( صورة 



 

                                                      : وي العزا .٤

، وال  ، وحركاتها سـريعة  قصة رشيقةرهي   
يؤديها إال الشباب فيما دون الثالثين سنة ألنها 

ـ  عضالتهمرونة ى تمد علـتع درته علـى  ـوق
يرقص  تارة ، فترى الشابالحركات السريـعة 

الظهـر،  يرقص وهو منحنى تارة ، و وهو قائم
، وهـي   يرقص وهو جالس على قدميهتارة و

ــا    ــازيج فيهــــ ــة ال أهــــ ــري ، ( رقصــــ                                                        ) .  م ٢٠٠٢بكــــ
  )   www.samtah.net(        العزاوي)  ٤٤( صورة 
 : المعشي  .٥

 تتكون من صـفين متقـابلين  هي رقصة و  
،  الطبـول  يتوسطهما أصحابمن الراقصين 

ويقوم الشاعر الشعبي باالنتقال بين الصفين 
وه بصوت ليملي على الالعبين شعره لينشد

ة ، حيـث يبـدأ   مرتفع كل صف على حـد 
الرقص بقرع الطبول ويسير كل صف وهو 

) .                                        م ١٩٧٢العقيلـــي ،  ( يـــرقص إلـــى مكـــان الصـــف اآلخـــر     
)                                                                     www.friendsoflight.com( ي   المعش)  ٤٥( صورة 

  
  :  "المرافع" الطبول .٦

وفيها يقسم المؤدون إلـى صـفين متقـابلين      
أحدهما يحمل الطبول واآلخر يحمـل الطيـران   
ويرددون أبياتًا شعرية تختلف في ألحانها حسب 

آل مـريح ،  ( لهـا           الصيغة الشـعرية 
  ) . م ١٩٩٥

  " المرافع" الطبول )   ٤٦( صورة                                                       
  ) م ١٩٩٥آل مريح ، (                                                         

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 
  

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ) الجنادرية ( المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
  

في لمحات عبقرية أصيلة وثاقبة رأى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبـد       
وولي عهده الملك عبد اهللا بن عبـد العزيـز أن سـباق الهجـن      –رحمه اهللا  –العزيز 

السنوي الذي ينظمه الحرس الوطني ليس مجرد سباق رياضي عادي ، بـل هـو فـي    
األساس والجوهر ظاهرة ثقافية تراثية تعبر عن ملحمة اإلنسان والزمان والمكـان فـي   

عهده األمـين أن   وولي –رحمه اهللا  -تواصلها واستمرارها على أرض المملكة وأدرك 
هذا السباق يصلح أن يكون بؤرة تتمحور حولها نشاطات ثقافية تراثية ، تربط الماضي 
بالحاضر والمستقبل في إطار مهرجان للتراث والثقافة يقدم لألجيال الجديدة التي نشـأت  

السالم ( في ظل حضارتنا الحديثة صورة لحياة اآلباء األجداد ، ويغذي ثقافتها المعاصرة 
  ) .هـ ١٤١٩ ،

وقد كان بناء المهرجان الوطني للتراث والثقافة تطويرا للساحة الرحبة التـي يقـام      
عليها سباق الهجن السنوية ، وبقي األمر كذلك إلى أن تم التطوير والتوسع في الساحة 

المنهـل ،  ( ؛ لتشمل جميع الجوانب الثقافية والفنية عالوة عـن الجوانـب التراثيـة    
  ).م ١٩٩٩

و يعتبر المهرجان الوطني للتراث والثقافة أحد معالم هذه النهضة والبنـاء المبـارك    
الذي قد أخذ دوره الهادف في مسيرة التراث والثقافة ألمتنا العربية واإلسـالمية فأخـذ   
يقيم        لذلك الندوات والمحاضرات واألمسيات األدبية من خالل نشـاطه الثقـافي ،   

ادين الحياة التراثية من خالل نشاطه التراثي ليبقى حاضـر  ويؤسس وينشئ مراكز ومي
هذه األمة مرتبطًا بماضيها ومؤسسا لمستقبلها ، وأصبح أهم جسور اللقـاء والتجمـع   

  ) .م ١٩٩٩السبيت ، ( لرجال الفكر واألدب واإلبداع 
مهرجـان  أن هذا ال) اليونسكو ( وقد أكدت منظمة الثقافة الدولية التابعة لهيئة األمم     

الشـعيل  ( يتماشى مع أهداف المنظمة في اكتشاف الهوية الحضارية واالهتمام بالتراث 
  ) .م ١٩٨٥وآخرون ، 

ومنذ البداية كان واضحا ارتباط مخطط المهرجان بالبيئة المحليـة محـتفالً بطبيعـة          
صـل  الصحراء ، حيث يتزامن االحتفال بمهرجان التراث والثقافة سنويا مـع مطلـع ف  

الربيع ، ويقام في أول يوم من أيام المهرجان سباق الهجن التقليدي ، ثم يتوالى النشاط 
االفتتاحي بحفل رسمي خطابي شعري يليه عرض فنـي مسـرحي مـدعوم برقصـات     

  ) .م ٢٠٠١العريض ، ( وعروض شعبية من شتى مناطق المملكة 



 

  :أهداف المهرجان      
الماضـي   هـا وربطبها الثقافية وسباقات الهجن  ومظاهرالجنادرية في مهرجان إن  

بالحاضر واالستفادة من أصالة الماضي ، وتناغمه مع الهوية الوطنية والسعي الحثيـث  
 إلحياء التراث والمحافظة عليه وعرضه أمام األجيال الجديدة فيـه الكثيـر مـن النفـع     

  ) . م١٩٨٨،  عطار (لحاضر ومستقبل المواطن السعودي  والفائدة
حيث يهدف المهرجان الوطني للتراث والثقافة إلى تسليط الضوء على جوانب عديدة    

من حياة المجتمع السعودي لتحقيق التواصل بين الماضي العريق والحاضـر المعاصـر   
  : وتتمثل هذه األهداف فيما يلي 

التاريخ لتصور  أعماقالقيم الدينية واالجتماعية التي تمتد جذورها في  التأكيد على .١
التي حث عليها الـدين  السترجاع العادات والتقاليد الحميدة و اإلسالمية البطوالت

  .اإلسالمي الحنيف 
 نجـازات روث الشعبي بجميـع جوانبـه وبـين اإل   صيغة للتالحم بين المو يجادإ .٢

الحـواجز   إزالـة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية والعمل علـى  
 .  والفني وبين الموروث الشعبي األدبي اإلبداع  بين الوهمية

 أدبيـة  أعمـال وبلورته بالصياغة والتوظيف في  تشجيع اكتشاف التراث الشعبي .٣
 . وفنية ناجحة

ورعايته وصـقله والتعهـد بحفظـه مـن      ؛ بالتراث الشعبي الحث على االهتمام .٤
  .اإلهمال الضياع وحمايته من 

واجهـة المخيلـة    إلـى ليدفع برمـوزه   ؛ العمل على صقل قيم الموروث الشعبي .٥
الفـن   بـألوان في متناول المبدعين خيارات من موروثاتهم الفنية ون لتك اإلبداعية
  . واألدب

بر وتحمـل المسـئولية   يجابيات كالصاسة التراث لالستفادة من كنوز اإلدرع تشجي .٦
لمصـادر   األمثـل والبحث في وسائل االستغالل  ، لذات لتدعيمهاى اواالعتماد عل
   . البيئة المختلفة

٧. رصد المتغيرات السريعة التي واكبت التقدم العلمي عالميثر ذلك علـى  أا وا ومحلي
االجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية مـن خـالل المعـارض     الحياة

  . ا للمقارنة الموضوعيةمميز اأسلوبتوفر  والحرف التي



 

واالعتمـاد علـى    األدواربواسطة تمثيل  ث الشعبيالعمل على التعريف بالمورو .٨
صورة حية عن الماضي  وإعطاء،  وأعمق أوضحالمحسوس حتى تكون الصورة 

  .بكل معانيه الثقافية والفنية
هـذه المنطقـة ووفـرة     أصالةوالفكري الذي هو شاهد على  تجديد تراثنا الثقافي .٩

زالت زاخـرة   المنطقة وماالحضاري فقد كانت  عطائها وخصوبة منبتها وعمقها
والعلم وكانت مجـالس ذويهـا عـامرة     وأئمة الدين ورواد الفكر واألدباء باألدب

 ) . www.janadria.org ( بالشعر والشعراء والعلماء في شتى المجاالت
 

  ) : الجنادرية ( ة المهرجان الوطني للتراث والثقاف دورات
رحمـه اهللا   –ل الملك فهد بن عبد العزيز افتتح المهرجان الوطني للتراث والثقافة األو

من خـالل   ، وقد حقق المهرجان هـ١٣/٧/١٤٠٥واستمر حتى  هـ٢/٧/١٤٠٥في  -
تأكيد االهتمـام بـالتراث السـعودي     من أهدافه المرسومة في انشاطاته المتنوعة بعض

معـالم  وكذلك الحفاظ علـى  ، والثقافة ر به وتوسيع دائرة االهتمام بالفك وتذكير األجيال
  ) .م ٢٠٠٦جريدة الوطن ، (   البيئة المحلية بما تحمله من دروس وتجارب

وقد شمل المهرجان الوطني األول على العديد من النشاطات الثقافيـة التـي شـملت    
المحاضرات والندوات األدبية والفكرية واألمسيات الشعرية ، وحرص النشـاط التراثـي   

لصناعات والمهن التقليدية والمقتنيات التراثية على إبراز أوجه التراث من خالل عرض ل
، وتجسيد مدرسة الكتاتيب والمزرعة القديمة والتي عرضـت فـي سـاحات ودكـاكين     
السوق الشعبي ، كما اشتمل ضمن النشاط الرياضي سباق الهجـن وعـرض لأللعـاب    

حرص المهرجان األول أن يجمـع   الشعبية من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ، و
في نشاطه الفني العديد من ألوان الفنون متمثلة في عرض مبسط لفرق الفنون الشعبية 

  ) .م ١٩٨٥، الشعيل وآخرون  ( والعروض المسرحية
الملك فهد بن عبد  افتتح المهرجان الوطني الثاني للتراث والثقافة هـ٢/٧/١٤٠٦وفي

السـابقة لـه إقامـة     والذي شهد باإلضافة إلى نشاطات الدورة –رحمه اهللا  –العزيز  
معرض للكتاب و بناء قرية للتراث على الطراز الشعبي تضم مجمعا يمثل أغلب منـاطق  
المملكة والذي يشتمل على بيت وسوق تجاري وطـرق ومعـدات وصـناعات وحـرف     

  ) .م ٢٠٠٦جريدة الرياض ، ( ومقتنيات قديمة 
فرقـة   ثالث عشرة شاركت فيهلعروض الشعبية لا ا مكثفًنفذت اللجنة الفنية برنامج و

أصحاب ع لشعبي بالتنسيق م، وقامت لجنة التراث االمملكة شعبية مثلت مختلف مناطق 
بعـرض   الحرف القديمة وأصحاب المقتنيات والجامعات والهيئات والمؤسسات الحكومية



 

 عشـر اثني باإلضافة إلى  ؛ ادكانً سبع وخمسينوالمقتنيات التراثية في   المهن القديمة
  .) م ٢٠٠٦، جريدة الوطن (  اعرضم

ه نيابة عن خادم الحـرمين  وفى المهرجان الوطني الثالث للتراث والثقافة الذي افتتح
ولي عهده األمير عبد اهللا بن عبـد   –رحمه اهللا  –الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

، وقد شهد المهرجان إضـافة إلـى النشـاطات السـابقة     هـ ١٨/٧/١٤٠٧في  العزيز
وضمن النشاطات الثقافية له إقامة أول مسابقة لألطفال وإنشاء صالة لألنشطة الثقافيـة  

زياء النسائية أيام زيارة أول عرض لأل ، كما أقيم أول جناح للصناعات الوطنية ، وأقيم
 .) م ١٩٨٧البراك وآخرون ، ( النساء       

الشريفين الملك فهـد بـن           وفي المهرجان الوطني الرابع الذي افتتحه خادم الحرمين 
، والـذي اسـتمر أسـبوعين شـهد      ـه١٢/٧/١٤٠٨في  -رحمه اهللا  -عبد العزيز 

المهرجان فيه العديد من األنشطة الثقافية والرياضية والتراثية والفنية ، وقـد أضـيف   
للمهرجان الرابع إنشاء مبنى دائم للهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وأضيف ضمن النشـاط  

ثقافي أول معرض للكتاب السعودي وأول معرض للفن التشكيلي ، كما أضـيف ضـمن   ال
النشاط الرياضي أول عرض للفروسية ، وعرضت ضمن النشاط التراثي سـتون مهنـة   
وحرفة شعبية من أربع وعشرين منطقة من مناطق المملكة ، كما شاركت دول مجلـس  

 ) .م ١٩٨٧الشعيل وآخرون ، ( ن التعاون لدول الخليج العربية ألول مرة في المهرجا

ـ    ه خـادم الحـرمين   وحفل المهرجان الوطني الخامس للتراث والثقافـة الـذي افتتح
ـ  ١/٨/١٤٠٩في   -رحمه اهللا  –الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز  ي هـ واختـتم ف

، وأقيم  المتنوعة الثقافية منها والفنية والتراثية بالبرامج والنشاطات هـ ١٥/٨/١٤٠٩
لمهرجان الخامس ألول مرة معرض للوثائق ضم عـددا مـن الوثـائق السياسـية     في ا

واالجتماعية والتاريخية التي تبرز بوضوح بعضا من تاريخ المملكة وكفاح الملك عبـد  
 ) .www.alnadi.net ( –رحمه اهللا  –العزيز 

ين واشتمل المهرجان الوطني السادس الذي افتتحه نيابة عن خادم الحـرمين الشـريف  
فـي  ولي عهده األمير عبد اهللا بن عبد العزيز  -رحمه اهللا  –الملك فهد بن عبد العزيز 

المعهـودة   هـ عالوة على نشاطاته السـنوية ١٧/٨/١٤١٠هـ واختتم في ٣/٨/١٤١٠
شهد المهرجان الوطني السادس  و،  على مزيد من المشاركات الثقافية والفنية والتراثية

 وأمسيات شعرية شارك فيها عدد من الشعراء البارزينة الثقافي ندوات فكري مجالهفي 
، وضمن النشاط الرياضي أقيم ألول مرة خالل المهرجـان سـباق المعـاقين وسـباق     

  ) . م ٢٠٠٦جريدة الرياض ، ( الماراثون على مضمار سباق الهجن 



 

ين الملك فهـد بـن   وفي المهرجان الوطني السابع الذي افتتحه خادم الحرمين الشريف
والذي حفل بالعديد من األنشطة الثقافية  ـه٩/٧/١٤١٢في  –رحمه اهللا  –عبد العزيز 

من ندوات فكرية وأدبية ومحاضرات وأمسيات شعرية ومسابقة األطفال ومعرض للكتاب 
ومعرض للوثائق والصور ، وقد أضيفت ضمن النشاط الثقافي في هذه الدورة مسـابقة  

لسنة النبوية ، وقد نظمت اللجنة الرياضية في المهرجان سباق للهجـن  القرآن الكريم وا
الذي كان على ستة أشواط وعرض لأللعاب الشعبية وسباق للفروسية وسباق للمعاقين     

  ) . م ١٩٩٣الجبالي ، ( 
عرض العديد من  الصـناعات والمهـن   اللجنة التراثية في المهرجان على  وحرصت

تراثية ، كما جسدت مدرسة الكتاتيب والمزرعة القديمة ، كما تـم  التقليدية والمقتنيات ال
، وشمل النشاط الفني على عرض للرقصات  عرض لألزياء الشعبية في السوق الشعبي

وتم في مسرح الجنادرية العديـد مـن العـروض    الشعبية من مختلف مناطق المملكة ، 
  . )م ١٩٩٤،  السبيت( ،كما أقيم معرض للفن التشكيلي  الفنية المسرحية

الـذي افتتحـه خـادم الحـرمين     وتضمن المهرجان الوطني الثامن للتراث والثقافـة  
 هـ العديـد مـن   ١٥/١٠/١٤١٣في  –رحمه اهللا  –الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

اشترك في معرض الكتـاب أربـع    الفكرية واألمسيات الشعرية والقصصية ، والندوات 
ضمن النشاط الثقافي معرض للوثائق والصور ومسـابقة   ن دار للنشر، كما أقيموعشرو

ونظمت اللجنـة  ضمن نشاطها الثقافي ،  للقرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة لألطفال
للصناعات والمهن التقليديـة وأصـحاب المقتنيـات     االتراثية في السوق الشعبي عرض

ـ  الجبـالي ،  (  الشـعبية  لألزيـاء  االتراثية مدرسة الكتاتيب والمزرعة القديمة وعرض
  ) .م ١٩٩٤
ء على ستة أشواط ، كما أقـيم  أقيم ضمن النشاط الرياضي سباق الهجن والذي جاوقد 
قـدمت فـرق الفنـون    ، و لأللعاب الشعبية وعروض للفروسية وسباق للمعاقين عرضا

      وتم    في صالة العرض التي خصصت لها ،  معظم مناطق المملكة عرضا فنياالشعبية من 
            العديـد مـن العـروض المسـرحية ، واشـتمل معـرض       تقديم في مسرح الجنادرية

جريـدة  ( نفذت بخامات وطرق فنية متنوعة  تشكيلية على تسعين عمالً تشكيلياالفنون ال
 .) م ٢٠٠٦الرياض ، 

ن الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمي وشهد المهرجان الوطني التاسع للتراث والثقافة
ولي عهده األمير عبد اهللا بن عبـد   –رحمه اهللا  –الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 



 

يد مـن البـرامج والنشـاطات    ، واستمر أسبوعين العد هـ١٨/١٠/١٤١٤العزيز في 
  ) . www.janadria.org( والرياضية  الثقافية منها والفنية والتراثية عة المتنو

األدبية والفكرية واألمسـيات   الندواتوقد شمل النشاط الثقافي في الدور التاسعة على 
جنـة  لأبـرزت ال  ، ومعرض للوثائق والصـور  والشعرية والقصصية و معرض للكتاب 

التراثية الصناعات و المهن التقليدية ومدرسة الكتاتيب والمزرعـة القديمـة واألزيـاء    
واشـتمل النشـاط   ، والتي عرضت في دكاكين وسـاحات السـوق الشـعبي     ، الشعبية

لأللعاب الشعبية  االرياضي على سباق الهجن السنوي ، كما ضم النشاط الرياضي عرض
ونظمت اللجنة الفنية ، للمعاقين  اللفروسية وسباق امن مختلف مناطق المملكة و عروض

عـروض  ل ةاطق المملكة ، باإلضـاف للفنون الشعبية من مختلف من افي المهرجان عرض
  ) .م ٢٠٠٦جريدة الوطن ، ( و معرض للفن التشكيلي  مسرحية

ولعل ابرز ما يميز الدورة التاسعة للمهرجان مشاركة دولة الكويت ، وهي المشـاركة  
  ) .   م  ١٩٩٤الطريف ، ( األولى بعد تحرير الكويت 

ـ واشتمل المهرجان الوطني العاشر للتراث والثقافة ال نيابـة عـن خـادم     هذي افتتح
ولي عهده األمير عبـد اهللا   –رحمه اهللا  –الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

 العديدباإلضافة إلى النشاطات السنوية المعهودة  هـ ؛٢١/٥/١٤١٥في بن عبد العزيز 
المهرجـان   وقد أتـيح فـي  ، والرياضية  والفنية والتراثيةــة من المشاركات الثقافي
إلى جانب ذلك أقـيم   ، نشاطاته الثقافيةفي  المشاركة واإلسهامفي  العاشر المجال للمرأة

التي بلغت ثالثمائة وثيقة وأكثر مـن مائـة    للوثائق والصور ومعرض  بمعرض للكتا
 ) . www.janadria.org(  صورة عشرينو

 –رحمـه اهللا   –لعزيـز  نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد ا وافتتح
 المهرجان الوطني الحـادي عشـر للتـراث    ولي عهده األمير عبد اهللا بن عبد العزيز

قد شمل باإلضافة إلى النشاطات المعهودة فـي كـل   و ، هـ١٧/١٠/١٤١٦والثقافة في 
شارك فيها مفكرون مـن الغـرب   ب بر ندوة فكرية حول اإلسالم والغرإقامة أك دورة لها

(  اإلسـالم وعلمائـه   ح الموضوعي العلمي يقابلهم عدد من مفكـري ممن عرفوا بالطر
  .) م ٢٠٠٦جريدة الرياض ، 

ه نيابة عـن خـادم   حفل المهرجان الوطني الثاني عشر للتراث والثقافة الذي افتتحو
ولي عـهده األمير عبد اهللا  –رحمه اهللا  –الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

 الكثيـر هـ باإلضافة إلى نشاطاته السنوية المعهودة ٢٦/١٠/١٤١٧في بن عبد العزيز 
 ،التي تميزت بإقبال جماهيري كبيروالرياضية الثقافية والفنية والتراثية  من المشاركات



 

العنـزي ،  (  الشعبية في المهرجان ألول مرة كما شاركت الفرقة الوطنية القطرية للفنون
  ) . م ٢٠٠٦
ه نيابـة عـن خـادم    عشر للتراث والثقافة الذي افتتح الثالثالمهرجان الوطني  وفي

ولي عـهده األمير عبد اهللا  –رحمه اهللا  –الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
الثقافيـة   حفل بالكثير مـن األنشـطة والفعاليـات    هـ٦/١١/١٤١٨في بن عبد العزيز 

مهرجان الـوطني للتـراث   وشهد دور المرأة في نشاط الوالرياضية ، والفنية والتراثية 
لم يقتصر األمر على مشاركة المرأة التراثيـة  ا حيث ا ملموستطورالثالث عشر والثقافة 

تطور دورها حتى أصبح لها نشاط ثقافي تشرف عليه وتعـده   بل ، خالل هذا المهرجان
(  الندوات والمحاضرات المختلفـة  النسائية ، والتي حرصت على إقامة اللجنة الثقافية 

  ) . م ٢٠٠٦ريدة الوطن ، ج
ه نيابـة عـن خـادم    وأتى المهرجان الوطني الرابع عشر للتراث والثقافة الذي افتتح

ولي عـهده األمير عبد اهللا  –رحمه اهللا  –الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
فـي   اا استثنائيا للمهرجانات السابقة وحدثًامتداد  هـ٦/١١/١٤١٩ في بن عبد العزيز 

مناسبة وطنية كبيرة وهى الذكرى المئويـة لتأسـيس    حيث تزامن معأنشطته ،  جميع
 آلالـرحمن   العزيز بـن عبـد   الملك عبد المغفور له المملكة العربية السعودية على يد

هـذه  ا يتواكب وحجم ا مختلفًا تنظيميالمهرجان بعدت لتأخذ نشاطا -رحمه اهللا  -سعود 
  ) .م ٢٠٠٦الرياض ، جريدة ( المناسبة 

ـ وحفل المهرجان الوطني الخامس عشر  ه نيابـة عـن خـادم الحـرمين     الذي افتتح
ولي عـهده األمير عبد اهللا بن عبد  –رحمه اهللا  –الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

وجـاءت   الهجن الكبيـر ق عدة نشاطات بدأت بسباعلى هـ ٢٦/١٠/١٤٢٠العزيز في 
، وشـهد المهرجـان    ٢٠٠٠ العربية لعـام  بعاصمة الثقافة مع احتفال الرياضمواكبة 

العزيـز فـي    مشاركة دارة الملك عبدة س عشر للتراث والثقافة بالجنادريالوطني الخام
رحمـه اهللا ولوحـات تعريفيـة     العزيز جناح أبرزت فيه المقتنيات الخاصة بالملك عبد

العزيـز وكـذلك    الملك عبـد  باإلضافة إلى مشاركة مكتبة؛ بالدارة وأهدافها ومنجزاتها 
  ) .م ٢٠٠٦جريدة الوطن ، (  اإلدارات والمؤسسات الحكومية

ه نيابة السادس عشر للتراث والثقافة الذي افتتحي وتضمنت نشاطات المهرجان الوطن
ولـي عــهده    –رحمـه اهللا   –عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

 الثقافيـة األنشـطة  هـ باإلضافة إلى ٢٢/١٠/١٤٢١في  األمير عبد اهللا بن عبد العزيز
أقيم خالل المهرجان معرض للكتاب ومعرض مسرحي يقام والرياضية والفنية والتراثية 



 

ـ خمسة عشر إلى جانب إقامة  ؛ المملكة مستوىألول مرة على  عرض ا مـن  ا مسـرحي
السـوق  دولة البحرين الشـقيقة بمتحـف داخـل    ، وقد شاركت  مختلف مناطق المملكة

ا والحرف اليدوية السائدة في البحرين قديم الشعبي يحتوى على نماذج لبعض الصناعات
عر يمثل الحياة البحرية وكذلك بيت من الشَ مشاركة دولة قطر في مقهى يمثل إلى إضافة

ــر    ــي قطـــــــ ــة فـــــــ ــاة الباديـــــــ  .حيـــــــ

  ) .م ٢٠٠٦جريدة الرياض ، (  
الذي افتتحه نيابة عن خـادم   ثقافةواشتمل المهرجان الوطني السابع عشر للتراث وال

ولي عـهده األمير عبد اهللا  –رحمه اهللا  –الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
والثقافيـة  الفعاليـات التراثيـة    على العديـد مـن   هـ٩/١١/١٤٢٢في  بن عبد العزيز

علـى  عام  والرياضية والفنية والتي واكبت احتفال المملكة العربية السعودية مرور مائة
  ) . www.al-jazirah.com(  تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

ـ هـ افتتح المهرجان ا١٤٢٣/ ٥/١١وفى  ة نيابـة  لوطني الثامن عشر للتراث والثقاف
ولـي عــهده    –رحمـه اهللا   –عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

ركزت في هذه الدورة على إبـراز حقيقـة اإلسـالم    وقد  األمير عبد اهللا بن عبد العزيز
ودوره في صنع الحضارة وحفاظه على السالم ، وقد جاء هذا التركيز بعـد التـداعيات   

  ) .  .haras.naseej.com www(التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
 أفتتح المهرجان الوطني التاسع عشرهـ ١٤٢٤/ ١٠/ ٢٢الموافق  األربعاءم وفي يو

ولي عهـده   –رحمه اهللا  –نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
األمير عبد اهللا بن عبد العزيز الذي شهد باإلضافة إلى األنشطة الثقافية والتراثية والفنية 

مشـاركة وزارة    مجلس التعاون لدول الخليج العربية دول مشاركةوالرياضية المعهودة 
والطيـران   وتجهيز مبنى لوزارة الـدفاع  ،  رة البترول والثروة المعدنيةالخارجية ووزا

 مبنـى  وإنشـاء ، دكاكين تمثل منطقة الحجاز  إضافةوتم ، منطقة جازان  إمارةومبنى 
، كما قامـت   تصميم بوابة السوق الشعبي وإعادةلمدرسة الكتاتيب في السوق الشعبي 

جريـدة الريـاض ،   ( مكتبة الملك عبد العزيز بإنشاء معرض للتصوير الفوتـوغرافي  
  ) . م ٢٠٠٦

ه نيابـة  وأقيمت خالل فعاليات المهرجان الوطني العشرين للتراث والثقافة الذي افتتح
ولـي عــهده    –رحمـه اهللا   –عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

هـ باإلضافة إلـى أنشـطته السـنوية    ١٤/١/١٤٢٦في  اهللا بن عبد العزيز األمير عبد
  ) .م ٢٠٠٦العنزي ، ( المعهودة االحتفال بمرور عشرين عام على انطالق المهرجان 



 

ه خادم الحرمين الشـريفين  الذي افتتح الحادي والعشرونوقد حفل المهرجان الوطني 
ثقافيـة وتراثيـة   عدة نشـاطات  ب هـ٢٦/١٠/١٤٢٧الملك عبد اهللا بن عبد العزيز في 

ورياضية وفنية ، باإلضافة إلى االحتفال بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد اهللا  
  ) .م ٢٠٠٦جريدة الوطن ، ( بن عبد العزيز لمقاليد الحكم 

هـ افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبـد العزيـز    ٢٦/١/١٤٢٨وفي 
لعشرين والذي ركز في هذه الدوره على القضية الفلسطينية المهرجان الوطني الثاني وا

واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ، باإلضافة إلى النشاطات األخـرى  
جريـدة الشـرق األوسـط ،    ( السنوية التي يقدمها المهرجان علـى أرض الجنادريـة   

  ).م٢٠٠٧
حرمين الشريفين الملك فهـد بـن   وفي المهرجان الوطني الثالث والعشرين افتتح خادم ال

هذه الـدورة تفاعلـه مـع    في والذي واصل ، هـ ٢٧/٢/١٤٢٩في المهرجان عبدالعزيز 
دعم قيادة هذه الـبالد وأهميـة مثـل هـذه     والتأكيد على قضايا األمة الثقافية والفكرية، 

جريدة الريـاض ،  (  المناسبات الثقافية في تعميق العالقة بين ماضي هذه األمة وحاضرها
  ) .م ٢٠٠٨

قيمت خالل المهرجان الوطني الرابع والعشرين الذي افتتحه خادم الحرمين الشـريفين  وأ
هـ والذي ركز في دورته هذه على اإلسالم ٧/٣/١٤٣٠العزيز في  اهللا بن عبد الملك عبد

ى النشاطات ، باإلضافة إل محور النشاط الثقافي لهذه الدورة وحوار الثقافات ، والذي كان
  . ) www.alarabiya.net(التراثية المختلفة على أرض الجنادرية 

 
  ) الجنادرية ( المهرجان الوطني للتراث والثقافة فعاليات 

  النشاط الثقافي : أوالً     
الثقافي أحد أعمدة المهرجان الوطني األساسية ؛ وذلك للحيـز الواسـع   يمثل النشاط      

والمتنوع الذي يؤديه أثناء انعقاد دورة المهرجان السنوية ، وتمثل مسابقة القرآن الكـريم  
ومعرض الكتاب والندوات والمحاضرات والوثائق والمطبوعات سجالً ثقافيـا ووثائقيـا   

  ) .م ١٩٩٤الجبالي ، ( يحرص المهرجان على إخراجه كل عام 
وتتناول محاور الندوات وجلسات النقاش جوانب مصيرية في عالقة المملكة ببنائهـا  
الداخلي ، واهتمامها أيضا بعضويتها اإلقليمية والعربية والعالمية ، كما يشمل المهرجـان  

     ضمن نشاطه الثقافي تكريم شخصيات أدبية وفكرية وفنية رائـدة فـي تـاريخ المنطقـة        
  ) . م ٢٠٠١العريض ، ( 

  :ويشمل النشاط الثقافي في المهرجان الوطني على 



 

 :الندوات والمحاضرات  .١
تمثل الندوات الفكرية والمحاضرات جانبا هاما من النشاط الثقافي ؛ إذ يختار لها مـن               

  ) . م ١٩٩٤،  الجبالي( المواضيع ما يهم ويالمس واقعنا كعالم عربي له همومه الثقافية 
    وتجمع األدباء والمفكرين في مهرجان الجنادرية له أهدافه ، فهـو يعطـي الثقافـة

العربية دفعة رائعة عن طريق العطاء الفكري والثقافي المستند على تراث ثقافي عريق 
  ) .  م١٩٨٨أبو ملحه ، ( مستمد من الموروثات الشعبية 

 :معرض الكتاب  .٢
يعمل المهرجان الوطني للتراث والثقافة على تحقيق أهدافه بجميع ما يتاح لـه مـن        

وسائل وإمكانات ، وفي سبيل ذلك تحرص اللجنة العامة للمهرجان للبحث على كـل مـا   
يساعد على تكامل وإنجاح مقاصدها ، وبذلك بدأت فكرة إنشاء معرض للكتاب والذي بـدأ  

هـ ، وذلك بهـدف تحقيـق األبعـاد    ١٤٠٦ي الثاني عام ألول مرة في المهرجان الوطن
  ) . م ١٩٩٣الجبالي ، ( الثقافية التي حرص على تقديمها المهرجان 

 :معرض الوثائق والصور  .٣
لـذا حـرص    هامة ، والحفاظ عليها واجب وطنـي ؛ تعتبر الوثائق من المعلومات ال      

ليكـون   ؛ائق والمدعومة بالصور المهرجان الوطني للتراث الثقافة على إقامة مركز للوث
مركز معلومات وثائقية ومرجعية يستطيع الباحث من خاللها الحصول علـى المعلومـات   

 مرة معرض للوثـائق  ألول أقيمقد و الموثقة لمسيرة وحضارة المملكة العربية السعودية ،
 ا من الوثـائق السياسـية  ضم عدد هـ والذي١٤٠٩في المهرجان الوطني الخامس عام 

 عبـد  تاريخ المملكة وكفاح جاللة الملكن  ا مة والتاريخية تبرز بوضوح بعضاالجتماعيو
  ) . م ٢٠٠٦جريدة الرياض ، (  - اهللا رحمه  - العزيز
 :األمسيات الشعرية  .٤

تعتبر القصيدة الشعرية فن العرب األول ، ولم تنجح األشكال األدبية األخرى بقدر ما     
نجح الشعر ؛ لذا حرص المهرجان منذ دورته األولى أن تكون األمسيات الشـعرية ركنًـا   
أساسيا من أركان المهرجان في دوراته المختلفة ، و الشعراء العرب يأتون إلى الجنادرية 

السـالم ،  ( يلقوا قصائدهم  الشعرية والتي تحضى بقبول جماهيري كبيـر  من كل مكان ل
  ) . هـ ١٤١٩
 :مسابقة الطفل  .٥

حرص المهرجان على أن يربط أذهان األطفال بتراث المملكة العريق ، وذلـك عـن      
طريق مسابقات تعتمد على تعليم الطفل مفردات تراث أجداده فـي صـورة مسـابقات،    



 

فية كالقصة والشعر والتي تهدف إلى تنمية مواهب الطفل ومداركهم وكذلك المسابقات الثقا
الجبـالي ،  ( هــ  ١٤٠٧، وقد بدأت مسابقة الطفل من المهرجان الوطني الثالث عـام  

  ) . م ١٩٩٤
  النشاط التراثي : ثانياً
يعتبر النشاط التراثي سجالً مفتوحا ومتجددا لحفظ تراث اآلبـاء واألجـداد لألجيـال       

، وذلك بربط الماضي بالحاضر والمستقبل عن طريق العروض بشتى صـورها      القادمة
  ) .م ١٩٩٤السبيت ، ( 

ونظرا التساع رقعة المملكة والتباين في تضاريسها الطبيعية والمناخية ، فقد تنوعـت  
وتعددت أنواع النشاطات والمنتجات التراثية والبيئية في ربوعها ، وقـد رأى المهرجـان   

تمام بعمل جماعي يمثل تراث كافة مناطق المملكة ، وعملـت العديـد مـن    ضرورة االه
المناطق على بناء مراكز وبيوت تراثية لها على أرض الجنادرية ، باإلضافة إلى عرض 

  ) .م ١٩٩٩المنهل ، ( العديد من الحرف والصناعات اليدوية وغيرها 
وفي السوق الشعبي يستطيع كل زائر للمهرجان أن يتعرف على تـراث كـل منطقـة       

وأخذ المعلومات الوافية من قبل الحرفيين الذين يقدمون حرفهم القديمة ، حيـث يعـرض   
المهرجان العديد من المهن والصناعات التقليدية اليدوية القديمة ، وذلك للتـذكير بأصـالة   

كما تقدم كل منطقة نمـاذج مـن فنونهـا الشـعبية     . ى التراث الحياة القديمة والحفاظ عل
  . ) م  ١٩٩٦مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، ( وتراثها المحلي 

  : ويشمل النشاط التراثي في المهرجان الوطني على 
 :المزرعة  .١

الزراعة تراث حضاري أصيل في الجزيرة العربية والذي يمثل نمطًـا مـن أنمـاط       
المعيشة في مختلف مناطق المملكة ، وإبرازا لهذا الجانب فقد عنـي المهرجـان بإعـداد    
مزرعة قديمة توضح جميع األنشطة التي كان يقوم بها الفالح من طريقـة حـرث وري   

  ) . م ١٩٩٤الجبالي ، ( ائرين له واستخراج المياه والحصاد وغيرها للز
  :وتشمل المزرعة على 

  :المورد  ١- ١
وهي بئر غير عميقة تقارب مياهها مستوى األرض ، يرد إليها رعيان الباديـة لسـقيا   

الشـعيل وآخـرون ،   ( الماشية وأخذ ما يحتاجون إليه من المياه السـتعماالتهم اليوميـة   
  ) .م ١٩٨٧
  



 

  :السواني  ١-٢
ج المياه من اآلبار العميقة بواسـطة  وهي عملية استخرا

حيوانات مدربة لهذا الغـرض ، منهـا اإلبـل والثيـران     
داخل أرض محفـورة   معينةبحيث تمشي مسافة والحمير، 

؛ وهو عبـارة   وتقف عندما يصل الغرب ،" المنحاة"تسمى 
عن إناء يتصل بالدواب بواسطة الحبال يتم مـن خاللـه   

  السواني )  ١( وبعد ملئه تعود مرة أخرى         صورة ، قاع البئر استخراج المياه من 
  )    www.janadria.org        . ( )www.alweeam.com(  وهكذاإلى نقطة البداية 

     
  :الرياسة  ١-٣

وهي عملية تصدير الماء والتحكم في أماكنه ومجاريه في البرك والجداول واألحواض 
، حيث يقوم الرايس بسقي المزروعات في جميع أجزاء المزرعة ، وفي أغلـب األحيـان   
يعتمد الزارع على نفسه ، بينما يعتمد أصحاب المزارع الكبيرة على رايس أو أكثر للقيـام  

  ) . م ١٩٩٣الجبالي ( بهذه المهمة 
                                                              

  :الدياسة  ١-٤
من الحرف البدائية الستخالص الحبوب من السنبل بعد حصاده وتجفيفـه  " الدياسة"تعد 

ـ ، ) القوع(مثل القمح والشعير فيتم نقله إلى  ي وسـطه  وهو مكان صلب بحيث يوضع ف
ن تقريباً وفي هذا الحبل تـربط  يرالمركاز فيه حبل طوله مت

الدواب بشكل دائري  التي تقوم بعملية الدياسة وتدور الدواب
ا شعرية مسليا بها بياتًأا خلفها رجل يحثها على السير مرددو

عنها  ملية ويتم تنقية الحبوب وما يخلفنفسه حتى تنتهي الع
  )م  ٢٠٠٣(  خرىأوله استخدامات  )التبن(يسمىمن قشور 

  الدياسة ) ٢ (صورة 
                                                    )www.7elmkhulais.com   (  

  
  
  

  



 

  :السوق الشعبي  .٢
شمل السوق الشعبي في مهرجان الجنادرية على العديد من الدكاكين التي مثلت العديـد     

  :من ألوان الحرف ووسائل التجارة في الماضي ، ومن أهم هذه الحرف 
  : التطريز ٢-١

والتي كانت النساء يمارسنها  امن الحرف القديمة جد
وتطورت ودخل الرجال في هذا المجال مع مرور الزمن، 

ولمسته اليدوية وبراعته في  صانعهاوتعتمد على مهارة 
ا األشكال بالخيط واإلبرة مستخدم ذلك حيث يقوم برسم

متنوعة وأشكاالً متعددة ومتداخلة لتظهر  افي ذلك خيوطً
  تطريزال)  ٣( صورة        على بعض وينقش التطريز،  بأشكال جميلة تروق ناظرها

  www.janadria.org.sa( (  وركاـكالم(بأنواعها المختلفة  النسائية كالدراعية األلبسة
   يفة، وكذلكـمستخدم فيها خامة القطمنطقة عسير والفي 

كما ينقش التطريز على بعض أنواع  )أم عصا وأم سفرة(
ا ما يسمى قديم أو أغطية الرأس النسائية كالشيلة

على بعض األلبسة الرجالية  ، ويستخدم التطريز المريشة
الصوف والطواقي المطرزة  وغترةالمرودن كالثوب 

  .)www.janadria.org(ربالزري أو الحري
  الخياط )  ٤( صورة                                     :الخياط  ٢- ٢

  )www.alriyadh.com  (  
  ويعتبر القماش هو المادة األساسية للصنع باإلضافة إلى 

  ) .هـ ١٤١٩السالم ، (الخيوط والمقص واإلبرة 
                                  

  :المداد  ٢-٣
المداد تصنع من نبات مائي يسمى األسل وتحاك 
بأداة خاصة منها الكبير والصغير ، وتستخدم سابقًا فرش 

  ) .م ١٩٩٣الجبالي ( لألرض وخاصة للمساجد 
  

  المداد)  ٥( صورة 
www.janadria.org.sa  



 

  :الخراز  ٢-٤
يعتمد في حرفته على جلود األغنام واإلبل وذلك بعـد  
دبغ الجلود وتقطيعها حسب  المقاسات ، ثم يـتم خـرز   

الشـعيل  ( النعل ويعتمد في ذلـك علـى أدوات بسـيطة    
  ) .م ١٩٨٧وآخرون ، 

  الخراز)  ٦( صورة 
www.alriyadh.com  

  : النداف  ٢-٥
، والحرفة هي الندافـة،   الحرف الشعبية القديمةمن 

والمندفة هي خشبة النداف التـي يطـرق بهـا القطـن،     
ومن  ويتعامل النداف مع القطن بأدوات بسيطة ومتوارثة

وينتج النداف . مع والكشتبانالقوس والوتر والش:  أهمها
الناف) ٧( صورة  عنا كالمطارح والمخاد ـاألدوات التي كانت سائدة في مجتم من اعدد         

والمساند الخاصة المخـتلفة  كالهاـبأحجامها وأش
( وغيره www.janadria.org.  بالجلوس

www.janadria.org. (  
  : العطار  ٢-٦

العطار هو الشخص الذي له خبرة ومعرفـة بجميـع   
  العطار ) ٨( صورة      أنواع األعشاب والدهون والبهارات والعطور، أسمائها وطريقة 

  )  www.almhba.info(                             )هـ ١٤١٩السالم ، ( استخدامها 
  : الصباغة  ٢-٧

عملية صباغة المالبس باألصبغة التي تستخرج وهي 
  ) .م ١٩٩٣الجبالي ، ( سابقا من نباتات مختلفة األلوان 

  
  

  الصباغة )  ٩( صورة 
www.sfari.com  

  
  



 

   : صناعة األختام وكتابة األمهار ٢-٨
كان هناك بعـض األشـخاص المتخصصـين بهـذه     
المهنة، حيث يقومون بحفر األختام والكليشيهات ألنـاس  

، كالكتاب والمشايخ والقضـاة، وعمـد األحيـاء    معينين 
يمهـر بـه األوراق،   والتجار، ولكل شخص خاتم خاص 

ويقـوم  ،  الوثيقـة  محتويات وهي بمثابة التصديق على
عن طريق األدوات اليدوية  اصانعها بحفرها يدوي  

  )  ١٠( صورة رقم                                             كل ـبش البسيطة وتحفر 
  صناعة األختام               مقلوب لكي تظهر عند ختمها بشكلها الصحيح واشتهرت 

  www.janadria.org.sa  مدينة المنورة وغيرها من ـفيها منطقة مكة المكرمة وال
  ) .www.janadria.org(  المدن
  
   :الصائغ  ٢-٩

 وهو الذي يقوم بصنع حلي المـرأة وتـزين أغمـدة   
السيوف والخناجر من المواد الخـام األساسـية كالـذهب    

  الصائغ)  ١١( صورة ) .                                 هـ ١٤١٩السالم ، ( والفضة 
 )www.ar.rian.ru  (  

  
  :صناعة المسابح  ٢-١٠

 اقليدية المشهورة في بالدنا قديمى الحرف التإحد 
منطقتي مكة المكرمة في لكن شهرتها تتركز أكثر 

والمدينة المنورة، ويستخدم الحرفي في هذا المجال جهاز 
المخراطة : بسيط ودقيق ويتكون من األدوات اآلتية

أما .  سن والقردانـوالقوس والمثقاب والعزاب والم
  ) ١٢ (صورة             ادة الخام المستخدمة لصناعة المسابح فهي عظام ـالم

  واألحجار     صناعة المسابح   ستخرج من البحاري الذي اليسر الحيوانات وخاصة 
  ) .www.janadria.org(   ها رفـبحبعد ذالك م الحرفي يقو حيث،الكريمة األخرى

  www.sfari.com   تلوينهاوها ـونقش



 

  
  :الحداد  ٢-١١

والمطارق الحديدية الصـلبة  ويعتمد في حرفته على النار 
السـيوف  : لطرق الحديد وتكييفه حسب الشكل المطلوب ومنها

الشعيل وآخرون ( والجنابي والمحاميس والمالقيط والسكاكين 
  الحداد)  ١٣( صورة                       ) .                                 م ١٩٨٧، 

 )www.janadria.org.sa (  
  

   :النجارة   ٢-١٢
وهي حرفة تعتمد على استخدام األخشاب ، ويصنع النجار 
منها العديد من األدوات مثل األبواب والنوافذ وصناديق حفـظ  

الصـحاف والمغـارف   : المنزليـة مثـل  الحاجيات واألواني 
  النجارة)  ١٤( صورة ) .                      م ١٩٩٣الجبالي ، (

 )qn.com-www.tihamah  (  
  

  
  :             السمكري  ٢-١٣

، من المهن القديمة التي شاعت ودامت حتى اآلن 
ويتعامل الحرفي مع الصفائح الحديدية الرقيقة ويصنع منها 

السراج القديم والفوانيس وبيوت : العديد من األدوات مثل 
  السمكري)  ١٥( صورة      وأدوات  وءـاريق الوضـيات السمن وأبـأوقوات ـالساع

  www.janadria.org.saض أنواع ـائق وبعـكوك والوثات الصـالحجامة وحافظ
  ) .www.janadria.org( المعدنية وجواريف السكر وغيرها الحقائب

  
   الخوصية الصناعات  ٢-١٤

ويعتبر الخوص هو المادة األساسية بها ، ويصـنع منـه   
( من أشـعة الشـمس والزنابيـل    القبعات التي تحمي الرأس 

  ) .هـ ١٤١٩السالم ، ( والمكانس ) األكياس 
  )  ١٦( صورة 

  الصناعات الخوصية
 )www.7elmkhulais.com (  



 

  
   : صناعة الفخار  ٢-١٥

والمادة األساسية به الطين ، ويستخدم دوالب الفخار فـي  
تشكيل األواني وفرن مبني من الطوب األحمر مستدير الشـكل  

الشـراب والتنـانير والجـرار    : لحرقها ، ومن مصـنوعاته  
  ) ١٧( صورة ) .                       م ١٩٩٣الجبالي ، ( والسرج والمباخر 

  صناعة الفخار 
            )www.janadria.org.sa   (  

              
   :المحاك  ٢-١٦

من الحرف الشائعة في بالدنا، وقد نالت شهرة كبيرة في 
والمحاك جهاز شعبي قديم متخصص .  منطقة اإلحساء

، بصناعة الخيوط التي تستخدم في صناعة المشالح والعبي 
  المحاك)  ١٨( صورة        فراك ـالدفاف والمدواس والم:مثل أدوات ةويتكون من عدد

  www.janadria.org.saرىـابح وبعض األدوات األخـوالبكرات والمش والزراير
 )www.janadria.org. (  

  : الحلوياتصناعة  ٢-١٧
والمواد التي تستخدم فيها السكر والدقيق والزعفران والهيل 
وماء الورد والمكسرات والتي تخلط ثم يضـاف إليها الدهن ثم 

            .                                                ) هـ١٤١٩السالم ، ( تخمر ثم تعجن وبعد ذلك تقلى 
  )  ١٩( صورة 

  الحلوياتصناعة 
 )www.janadria.org.sa (  

  
  :األشورة  ٢-١٨

األشورة هي شباك الصيد ، تحـاك مـن خيـوط القطـن     
والنايلون ويربط في أطرافها ثقل من قطع الرصاص أو الفخار 
( ليساعدها على االنغمار في الماء أثناء عملية صيد األسـماك  

  األشوة)  ٢٠( صورة ) .                                  م ١٩٩٣الجبالي ، 
 )www.janadria.org.sa  (  

  



 

  
  

   :القفاص  ٢-١٩
ويعتمد في حرفته على أعواد جريد النخل الذي يتم قصـه  
ثم تجفيفه ومن ثم تقطيعه إلى المقاسات المطلوبة ، ويصنع منه 

  ) .م١٩٨٧الشعيل وآخرون ، (أقفاص الطيور
  القفاص)  ٢١( صورة 

 )www.janadria.org.sa  (  
 

  
  :التجصيص  ٢-٢٠

المنـازل،   بنـاء الجص من المواد المهمة التي تستخدم في 
، ويستخرجه الحرفيون  والعامل في هذه الحرفة يدعى جصاص

من األرض أو من طين البحر ثم يجفف ويكوم بشكل هرمـي  
، ثم يحرق ويـدق   على قطع من جذوع النخل لفترة من الزمن

  التجصيص )  ٢٢( صورة                                       الستخدام فتصبح جاهزة ل
  ) www.janadria.org.sa(     ل إلى السوق لبيعه لمن يحتاجه، أو يحم رةـالمنزلي مباش

  ) .www.janadria.org (في بناء منزله 
  
  

  :الصحاف  ٢-٢١
يستخدم جذوع أشجار خاصة لحرفته بمقاسات مختلفة ويتم 

المعروفة ،  نحتها من الداخل والخارج حتى تأخذ شكل الصحفة
ومن ثم يتم طالؤها بالقطران ؛ وهي مادة تسـتخدم لطــالء  

  الصحاف)  ٢٣( صورة                          الصـحاف للحـفاظ علـيها لمدة أطول  
  )  www.janadria.org.sa(                  ) .            م  ١٩٨٧الشعيل وآخرون ، ( 
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

    : صناعة الدالل  ٢-٢٢
تعد صناعة الدالل من الحرف القديمة التي دخلت إلى 
المملكة وكان الحرفيون في بداية عملهم في هذا المجال 

ثم تطورت ) رب الدالل(يقومون بتبييضها وجليها أو ما يسمى 
  )  ٢٤( صورة                        صناعتها وانتشرت في شمال المملكة وعلى الرغم 

  صناعة الدالل               كل ـشابه جميعها في الشـختلفة إال أنها تتـمن أنواعها الم
  )www.janadria.org(    صية ـهرها البغدادية والحمـومن أش،  ناعةـوأسلوب الص

   جنوبيةـساوية والـية والحـيلالن والنجدية والحاـودلة رس
 )www.janadria.org( .  
  

   : صناعة المباخر  ٢- ٢٣
المباخر في أغلب مدن المملكة ، والمبخرة تنتشر صناعة 

آنية يوضع بها البخور للتطييب ، وتصنع المباخر من الخشب 
، ويتم تزيينها بالمرايا والمسامير النحاسـية ، ويتم 

  ) ٢٥( صورة                    تطعـيمها بشرائح القصـدير المنقوشـة             
  صناعة المباخر                        . )www.janadria.org( بأشكال جميلة وجذابة 

 )www.janadria.org(  
  

 :الكتاتيب مدرسة  .٣
أخذت طرق القراءة وحفظ القرآن في الماضي أشكاالً متنوعة ومنها ما عرف باسم مدارس    

علـوم   بتعلـيمهم  )) المطـوع  (( الكتاتيب ، والتي هي عبارة عن عروض للطلبة يقوم المعلم 
والقراءة والكتابة والمعارف األخرى ، أما المكان الذي كان يتلقى الطلبـة فيـه    الكريم نالقرآ
فهو المسجد أو غرفة بجانبه أو أن أهل القرية سابقًا يتبرعون ببنـاء غرفـة ، تفـرش    العلم 

بالرمل والحصى الصغيرة ، ويبنى في مقدمتها مقعد من الطين يجلس عليه المطـوع ويلتـف   
حوله الطلبة ، وعلى جدران الغرفة أوتاد خشبية في الغالب لتعليـق جميـع أدوات المطـوع    

  ) . م ١٩٩٤الجبالي ، (  ذه األدوات األلواح والفلكة  دراسي ومن ه والطلبة في نهاية كل يوم



 

وكانت عملية التعليم تجري في األغلب على فترتين ، أولهما تبدأ من طلوع الشمس حتـى  
  ) .هـ ١٤١٩السالم ، ( الضحى ، وثانيهما تبدأ من بعد صالة العصر وحتى صالة المغرب 

اته هذه المدرسة أمام الزائـرين لـه ، والـذي    وقد جسد المهرجان الوطني في جميع دور
حظي بإقبال جماهيري كبير ، كما خصص لها مبنى يجسـد مـن خاللهـا المنظمـون فـي      

  . المهرجان دور التالميذ والمطوع 
     

  النشاط الفني : ثالثًا
عربية جاء اهتمام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بتجسيد الثقافة الفنية لمجتمع المملكة ال    

السعودية على أرض الجنادرية حرصا منه على تمثيل صـورة متكاملـة لحيـاة        هـذا     
الخليـل  (اإلنسان الثقافية واإلبداعية والفنية والحركية من منظور تراثي ثقافي متكامل          

  ) .م ١٩٩٧، 
سـرح الفنـي   والنشاط الفني يتمثل في العديد من الرقصات الشعبية والفنون التشكيلية والم

والذي يمثل جزءا مهما من الموروث الثقافي واإلبداعي البن هذا الوطن ، ويتمثـل النشـاط   
  : الفني للمهرجان في األنشطة التالية 

  : الفنون الشعبية  .١
فروع المأثورات الشعبية ، وهي نتاج من تراكم المخزون الذي خلفتـه األمـم   وهي أحد 

والجماعات ، وجاء المهرجان الوطني للتراث والثقافة ليعمل على المحافظة على هذه الفنـون  
  ) .م ١٩٩٣الجبالي ، ( ومحاولة توثيقها لتبقى شاهدة للعيان لألجيال الحاضرة والالحقة 

ني للتراث والثقافة على تخصيص صاالت لعرض الفقـرات  ولقد حرص المهرجان الوط 
هـ ، والتي تضـم مختلـف منـاطق    ١٤٠٥الخاصة بالفنون الشعبية منذ دورته األولى عام 

  ) . م ١٩٨٥الشعيل وآخرون ، ( المملكة ، ويحظي هذا النشاط الفني بحضور جماهيري كبير 
 : الفنون التشكيلية  .٢

والثقافة للفنون التشكيلية العديد من القيمة واالهتمـام   لقد أعطى المهرجان الوطني للتراث 
، فقد نظمت في كل دورة من دورات المهرجان معرض خاص للفنون التشكيلية شارك فيهـا  

إلى مشـاركة دول مجلـس    ةالعديد من الفنانين التشكيليين من مختلف مناطق المملكة باإلضاف
  ) . هـ ١٤١٩السالم ، ( التعاون الخليجي 

   :المسرح  .٣
يتنامى النشاط المسرحي ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في كـل دورة  
من دوراته بشكل ملموس ويجد فيه قطاع المسرحيين فرصة لعرض العديـد مـن التجـارب    



 

المسرحية ، التي تفتح آفاق واسعة لوضع آلية تستقطب فـي بؤرتـه دور المسـرح وتنشـر     
ل درامي ينضح بالكثير من المعطيات التي تعبر عن واقـع مجتمعنـا   إبداعات الشباب في عم

  ) .م ٢٠٠٦القحطاني ، ( السعودي 
    

  النشاط الرياضي : رابعا 
لقد أولى المهرجان الوطني للتراث والثقافة النشاط الرياضي الكثير من االهتمام ، كيف ال     

الرياضية وهو سباق الهجن ، والتـي   وقد قام المهرجان أساسا على أحد أهم أنشطة المهرجان
توالت بعده النشاطات الرياضية والثقافية والتراثية المختلفة ، وقد شـمل النشـاط الرياضـي    

  : للمهرجان الوطني للتراث والثقافة على 
 :سباق الهجن  .١

انطلقت فكرة االهتمام باإلبـل كرمـز    –رحمه اهللا  –منذ عهد الملك فيصل بن عبد العزيز    
 –وز الماضي الذي ال يمكن محوه ونسيانه ، وفي عهد الملك فهد بـن عبـد العزيـز    من رم

وصل االهتمام بسباق الهجن إلى مهرجان وطني كبير يقام سنويا كرمز إلحيـاء   –رحمه اهللا 
  ) .هـ ١٤١٩السالم ، ( التراث وحفظه 

ويحظى سباق الهجن في المهرجان الوطني في جميع دوراته بالكثير من االهتمام ، فعـادة   
ما يكون افتتاح أي دورة من دورات المهرجان على سباق للهجن ، يليـه عـرض لألنشـطة    

  . الثقافية والتراثية 
 :عروض الفروسية  .٢

الرابعـة عـام    بدأت عروض الفروسية في االنضمام إلى المهرجان الوطني منذ دورتـه    
هـ ، ويشارك في هذه العروض العديد من الفرسان الذين يرتدون المالبس العسـكرية  ١٤٠٨

التقليدية ويؤدون بعضا من المهارات كالقفز على الحواجز والطعن بالرمح والتلويح واختـراق  
 ) .م ١٩٩٣الجبالي ، ( أقوس النار 

 : سباق المعاقين .٣

راث والثقافة هذه الفئة من أفراد المجتمع جزءا من نشـاطاته  لقد أولى المهرجان الوطني للت   
وفعالياته تتمثل في جناح خاص بهم لعرض مهاراتهم الرياضية من خالل المسـابقات ، التـي   
( تقام لهم والتي يمنحون على أثرها الجوائز التي تقوي من معنوياتهم وتدفعهم إلى بذل المزيد 

  ) . م ١٩٩٤الجبالي ، 
 

 : لشعبية األلعاب ا .٤



 

األلعاب الشعبية أو الرياضية جزء من تراثنا األصيل الذي توارثه اآلباء عن األجداد والتي    
تمثل طرق التسلية القديمة ، وتختلف هذه األلعاب في تسميتها باختالف المنطقة ، كذلك يوجـد  

  ) .م ١٩٨٧البراك وآخرون ، ( اختالف بسيط في األداء وهذا ناتج عن اتساع رقعة المملكة 
وحياة اإلنسان السعودي قديما بالرغم من أنها تشتمل على العمل الشاق ، فإنها تشمل كـذلك     

على الراحة واللعب ، من هنا حرص المهرجان الوطني وإكماالً لصـورة الحيـاة قـديما أن    
( تتضمن العروض في الجنادرية على عرض أشكال األلعاب الشعبية لمختلف مناطق المملكة 

 ) . هـ ١٤١٩السالم ، 
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تمهيد 

ٌ  آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم  وريشا يابني( : قال اهللا تعالى         ولباس التقوى ذلك خري
اآلية الكريمة أخذ  فمنذ أن نزلت هذه ) ٢٦األعراف ،  آية (  ) ذلك من آيات اهللا لعلهم يذكرون

اإلنسان كل ما كان تحت يديه من خامات ليستر بها عورته ولتقيه من تقلبات الجو، ومن هـذه  
الشجر ، والتي كانت سريعة التلف فلجأ إلى جلود الحيوانات التي كانت أكثـر  الخامات أوراق 

تحمالً ، أما المالبس التي كانت مصنوعة من المنسوجات فلم تظهر إال بعد ذلك بوقت طويـل  
جدا ، وعندما تعرف اإلنسان على األلياف النباتية وجد أنها تأخذ بسهولة شكل  الجسم ، فبـدأ  

واع من األلياف ، ولم يكتف بذلك فقد حرص على التـزين والتجمـل بـنقش    استخدام هذه األن
  .الوشم على جسده 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت الرغبة في األناقة والتجمل مصاحبة لإلنسان إلى وقتنا الحاضر      
  .     ؛ لما تتيح لصاحبها نوعاً من التفوق واالمتياز والرضا في إشباع غرائزه 

ضارة اإلنسانية أصبح لكل شعب أزياؤه الخاصة به والتي تميزه عن باقي ومع تطور الح     
  . الشعوب األخرى والتي تعكس نمط حياته وعاداته وتقاليده 

فهو يعـرض العديـد مـن    ، أهم الفنون األساسية في الحضارة ويعد تصميم األزياء من      
  .ات عبر القرون ف بها المجتمعح الخصائص التي تتصـاضي ويوضـمظاهر ثقافات الم

وفي بداية القرن العشرين كانت الموضة تتغير ببطء ، أما اآلن فقد كثر مصممي األزيـاء        
كما كثرت الموضات وانتشرت في كل أنحاء العالم ؛ وذلك الزدياد إقبال المرأة على الموضة 

.  
ت المجتمع ، حيـث  وتتطلب عملية تصميم األزياء مهارة في ترتيب األفكار والتنبؤ بمتطلبا    

  .أن األزياء تتغير بسرعة ؛ ولذلك يجب تجنب التصميمات الرتيبة والغير مطلوبة 
والمصمم الناجح هو الذي لديه الخلفية بكل ما يتصل بالتصميم مـن أسـس وعناصـر ،        

والعمل   بمهارة على جمعها وتوظيفها وترتيبها بشكل مبتكر مواكبـةً لمتطلبـات المجتمـع و    
  .إشباعا لرغبته في التجديد 

   



 

  : التصميم مفهوم 
، التصميم عمل أساسي لكل إنسان فالرغبة في النظـام تعد سمـة إنسانية أسـاســية  

يتمثـل ذلــك فـي    ، من التصميم  من قدرافمعظم ما يقوم به اإلنسان من أعمال إنما يتضـ
شوقي  (األسلوب الذي يرتدي به مالبسه وينظم به منزله أو يعد به طعامه أو ينسق به أفكاره 

  ) . م٢٠٠٥، 
ط التصميم بشكل وثيق بلغة الفن حيث أنه عمل إبداعي يهدف إلى إنتاج ابتكارات ويرتب

  ) .م ٢٠٠٥جودة ، قرشي ، ( جميلة الغرض منها إرضاء حاجات اإلنسان المادية والمعنوية 
ويعبر التصميم على قدرة الفرد على إنتاج أشياء تحتوي على أكبر قدر مـن الطالقـة   

التقليديـة  كاالستجابة لمشكلة ما أو موقف معين مع تجنب الطـرق  الفكرية والمرونة التلقائية 
  .) م ١٩٨٦، عابدين (  والروتين في التفكير

أن التصميم يقصد به االبتكار التشـكيلي أو إنتـاج   ) م ١٩٩٩ (و شافعي وترى التركي 
فهو تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل شيء ما وإنشاءه بطريقـة ليسـت   ، أشياء جميلة ممتعة 

س وهذا إشـباع لحاجـة   ولكنها تجلب السرور إلى النف، مرضية من الناحية الوظيفية فحسب 
  .وجمالياً في وقت واحد  اإلنسان نفعيا

يعرف التصميم بأنه توظيف للعناصر المستخدمة في عملية التصميم لتحقيـق غايـات   و
  ) . John , 1981( جمالية ونفعية 

فقد عرف التصميم بأنه إعادة تنظيم وترتيب للعناصر المكونـة  )  م١٩٨٠ (أما سكوت  
  .وهي تعني العمل الخالق الذي يحقق الغرض منه  . 

لى قدرة المصمم على االبتكار ، ألنه يستغل ثقافتـه وقدراتـه   وتعتمد عملية التصميم ع       
التخيلية ومهاراته في خلق عمل يتصف بالجدة وألن التصميم عمل مبتكر يؤدي إلـى تحقيـق   
الغرض أو الوظيفة التي وضع من أجلها ، فإنه يمس كل ما يتصل بالحياة العصرية المتطورة 

  ) . م ٢٠٠٧،  غيث ، عزمي( والحياة اإلنسانية بشكل عام 
ومن خالل ذلك يمكن أن يعرف التصميم بأنه التخطيط والتنسيق والترتيب الذي يسـبق  

  .أي عمل إلنتاج أشياء بعيدة عن التكرار والروتين 
  
  
  
  
  



 

  :مفهوم تصميم األزياء 
فهـو  ، لقد بذل اإلنسان في خدمة فن تصميم األزياء من الجهد و العبقرية الشيء الكثير 

وال يختار األشخاص أزياءهم ، يشعر أنه مرتبط بالمجتمع ألنه يرتدي نفس األزياء السائدة فيه 
  . دون أن يأخذوا في اعتبارهم مقدار تأثير هذه األزياء في حواسهم الجمالية 

الخـط  ، اء بأنه اللغة الفنية التي تشكلها العناصر في تكوين موحد ويعرف تصميم األزي
وتتـأثر باألسـس لتعطـي    ، لتعبيرها  وتعتبر هذه المتغيرات أساسا، يج والشكل واللون والنس

والنسبة لكي يحصل الفرد في النهايـة علـى زي   ، واإليقاع ، والتوازن ، السيطرة والتكامل 
  . )م ٢٠٠٢، عابدين (  ع الذي يعيش فيه ويربطه بالمجتم يشعره بالتناسق

 جموعة من الخطط تتشكل لتعطـي رسـما أو مـوديالً   وتصميم األزياء هو خطة أو م
)Benton , 1996 ( .  

تصميم األزياء بأنه تحويل الخامة إلى منتج ملبسي يتناسـب  ) م ١٩٧٤( وتعرف نصار 
  . مع شكل الجسم المراد عمل القطعة الملبسية له 

ق تصميم األزياء بأنه ليس مجرد فكر يرسم علـى الـور  ) م ٢٠٠٠( سهيل  كما يعرف
  . كمنتج نهائي  ولكنه يصل إلى حد سلوكيات تنفذ

أن تصميم األزياء هي ترجمة التصميمات السابقة في صور  Brogden (1971)  ويرى
  .  التنبؤ بما يحتاجه المجتمع مقدماو، خطوط وألوان ومنسوجات مبتكرة تالئم العصر 

بأن تصميم األزياء هي عملية إضافة الغرض منها ابتكار شيء ) م ١٩٨٢( وترى علي 
.  جديد يؤدي عدة وظائف منها المادي ومنها الجمالي ، وتتم عملية اإلضافة بواسطة االبتكار  

فخلق التصـميمات المبتكـرة مـن    ،  كبيرا بتكار في فن تصميم األزياء دوراويلعب اال
زال المصممون المعاصرون يقومـون بابتكـار التصـميمات     وما، ي حياتنا األمور الهامة ف

زال بعـض العلمـاء    وال، وقد استوحوا بعض خطوطها من المصـادر المختلفـة   ، الحديثة 
لملحة في صـنع  ن يحاولون البحث في هذه المصادر التي تدل على رغبة اإلنسان اوالمبتكرو

) م ٢٠٠٢، عابدين ( التصميمات الرائعة       
الكثير من العناصر المستمدة من الطبيعة  دمجإن من أهم مميزات العملية االبتكارية هو 

وصهر كـل هـذه المصـادر    ، ومن الحياة بوجه عام أو من التقاليد البشرية في الفن وغيرها 
ـ ـباإلض ، يزةـدة فريدة متمـوإعادة صياغتها في وح فادة مـن التطـورات   ـافة إلى االست

ـ ـديثة التي أثرت على فكر كـاصرة والتكنولوجية الحـمعرية الـالفك  ن المــبدعين         ثير م
يخ الفـن وتطـوره   لذلك يجب على المصمم المبتكر أن يهضم تـار ؛ ) م ١٩٨٥، البسيوني (



 

صـياغتها بمـا  ديدة يمكن ـريق ليكون له رؤية جـد على ماضي طويل عوفلسفاته وأن يستن
  .) م ٢٠٠٢،  فاضل(  يتالءم  وعصره الحديث

عملية إخراج منتج ذو قيمـة   هيويمكن أن نستخلص من ذلك بأن عملية تصميم األزياء 
  .باإلبداع والتجديد  يتسممن الناحية الوظيفية والجمالية 

  
  :  لتصميم األزياءالمبادئ األساسية 

   أنواع التصميم : أوالً 
-  التصميم الوظيفي: 

والهدف الذي صـمم مـن   ، األولى بوظيفة التصميم التصميم الوظيفي يرتبط بالدرجة 
نيـه وظيفـة   فعند وضع الفكرة يضع المصمم نصب عي، أي الناحية الوظيفية للزي ، له ـأج

، والتصميم الوظيفي هو النواة التـي تبـدأ منهـا    )  م٢٠٠١، أحمد ( الشيء المراد تصميمه 
ظيفة الشـيء المراد تصميمه عملية التصميم ، لذا يجب على الفـنان أن يدرس متطلـبات و

بوعي ليضمن نجاح  التصـميم ، ويجب أن يضع المصمم نصب عينيه أن الوظيفة  تتطلـب  
باإلضافة إلى الحل العملي حالً جماليا ؛ ألن الكائن اإلنساني يتطلع إلى الشكل السـار الممتـع   

الفطرية فـي الشـكل   كما يتطلع إلى وظيفة الشكل نفسه ، وإن لم يشبع المصمم حاجة اإلنسان 
غيث ، ( في نفس الوقت الذي يشبع فيها حاجته الفطرية في الوظيفة ال تكون متكاملة متماسكة 

  ) .م ٢٠٠٧عزمي ، 
  :  أو التكويني التصميم البنائي -٢

وهو العنصر األساسي لتصميم أي قطعة ملبسية ، وهو يعتمد علـى أسـس وعناصـر    
، ومدى ارتباط كل منها باآلخر ؛ بحيث تـتالءم مـع    التصميم المراد استخدامها في التصميم

، والغـرض  )  Davis , 1980( الغرض الذي صممت من أجله ومع الجسد الذي يسـتخدمه  
من التصميم البـنائي هو تغـيير الشـكل وتصحـيح األخـطاء مـن خــالل اســتخدام    

يتم توصيل كـل   عناصر التصميم ، وينطبق هذا النوع من التصميم على جميع المالبس حيث
القطع بعضها ببعض لتكوين القطعة الملبسية مثل توصيل قطع أو أجزاء الباترون في القمـاش  

م ١٩٩٧السـمان ،  ( يعتبر الجزء الهام والجوهري ويقع تحت عملية التصميم البنائي للمالبس 
            . (  

  : التصميم الزخرفي  -٣
ـ ـكل بالوظـربط الش عملية رفي هوـميم الزخـيقصد بالتص يا وإبـداع  ـماليايفة ج

، وهو تطوير للتصميم البنائي بغرض إضافة صفة أكثر فاعليـة   )ت . د، حجازي ، غراب (



 

، وهي تعتمد على ) م ١٩٧١سليمان ، ( له وهي تتصل اتصاالً وثيقًا بالخطوط البنائية للجسم  
ارها حيث أن سعر الـرداء يعتمـد   التصميم المظهري وعادة ما تكون جميلة وباهظة في أسع

على جمال مظهره وحسن شكله ، ومن ناحية أخرى يعتبر التصميم الزخرفي عمليـة تحسـين   
للمظهر الخارجي للثوب  وقد نجده على بعض المالبس وأحيانًا ال نجده على مالبس أخـرى ،  

أو األبليكـة   وتكون في الزي على هيئة زخارف أو كلف من التطريز كالخرز أو الترتر الالمع
لطفي ، عبد رب النبـي ،  ( ، أو قد تتحلى برسوم وتطريز داخل التركيب النسجي في القماش 

  ) .   ت . د 
  

  تصميم األزياء  عناصر :  ثانيا
التصميم لبعض العناصر كالنقطة والخط واللون والشكل والخامة، والبـد مـن    يخضع

حيث يترابط مع بـاقي العناصـر وأن   التفكير في كل عنصر من عناصر التصميم على حدة ب
يكون هناك توافق وتناسق بينها داخل التصميم ، وتفهم كل عنصر من هذه العناصـر يسـاعد   
على استخدامها بالطريقة الصحيحة ويبرز نواحيها الجمالية ألن جمال أي تصميم يتوقف على 

  . مدى قدرة المصمم على استخدام العناصر بالطريقة الصحيحة 
  :  Dot النقطة - ١
بأنها شكل هندسي مجرد من األبعـاد ، وهـي مـن    تعرف النقطة من الناحية الهندسية        

وتعرف أيضا بأنها مركز دائرة أو مركز تقاطع الخطوط والزوايا ، . أبسط عناصر التصميم 
وللنقطة أهمية كبيرة وذلك حسب موقعها في التصميم وكذلك على حسب حجمها وموقعها أمام 

وهي تعبر عن نفسها بشكل مختلف في كل موضع لها ، فهي تبـدو صـاعدة مـرة     الناظر ،
وأخرى هابطة أو متحركة فتبدو بشكل مختلف ، وبذلك تتغير النقطة كما تتغير األرضية معها 

ل في أي ـناصر التي يمكن أن تدخـتعتبر النقطة من أبسط الع، و) م ٢٠٠٦عبد الهادي ، ( 
ـ  ـف، اني ـحديد مكـال تعبر إال عن تم من أنها ـوبالرغ، كوين ـت ـي هي تثير فـي الرائ

  .) م ١٩٩٥،  رياض( ـركةبميلها إلى الح إحساسا
 للحظـة بأنها األثـر األول   )ت . د ( و يوسف والقاضي  )م ١٩٩٥( غراب اتفق وقد 

زين والنقطة في التصميم تطلق على البقعة التي ت ، التقاء الفكرة النظرية الخيالية بسطح الواقع
سطحا ما ، في هيئة منتظمة ، أو في تناثر ال يتقيد بنظام مخصوص ، وال يرتبط إال بسـالمة  
الذوق ، وتوازن التوزيع ، قد تتقيد النقطة بالمساحة المحيطة بها وتتشـكل بأشـكال مختلفـة    

  .فتكون بشكل مثلثات أو مربعات أو دوائر أو غير ذلك 



 

ى ما يستنبط من مشـتقاتها واختالفاتهـا مثـل    ويتوقف استخدام النقطة في التشكيل عل
، ولونها والمساحة التي تشغلها ، وعالقتها مـع الـنقط واألشـكال    ) غامق أو فاتح ( درجتها 

  ) .م ١٩٩٨علي ، ( األخرى وإن إدراك القيمة التنظيمية للنقط ينتج عنها حلول جمالية كثيرة 
  
  :   Lineالخط  -٢

حيث ال يكـاد أي عمـل   ، في بناء العمل الفني المصمم  ورئيسيايلعب الخط دورا هاما 
 ، وتعتبر الخطوط من أهـم العناصـر   ) م٢٠٠٥، شوقي . ( تصميمي يخلو من عنصر الخط 

وأبسطها كما أنها تعتبر من أكثر العناصر تعقيداً إذا لم تستخدم بحكمة ، فالخط هو الذي يقـوم  
ا يقوم بتحديد اتجاه الحركة وامتداد الفراغ وأحيانًا يكون بتحديد األشياء والمساحات ، وهو أيض

   وبالتـالي ، في اإليحاء بالطول أو قصر الجسم  وصفيا أو وهميا ، ويمكن للخط أن يلعب دورا
تقيما أو مائالً مسإما أن يكون  والخط، ألن العين تتبع الخط  يجعل الجسم يبدو نحيفًا أو بدينًا ؛

تأثيره الخاص على التصـميم         ولكل نوع من هذه الخطوط، منحني أو  أو رئيسي أو عرضي
  :الخطوط إلى نوعين  وتنقسم، ) م  ٢٠٠٢زكي ، موسى ، ( 

  الخطوط البسيطة : أوالً 
  :خطوط مستقيمة  –أ 
:خطوط رأسية  -١ 

و زكي وموسـى     ) م ١٩٨٢(  و طالو) م ١٩٩٨( Wolfe و ) م ١٩٩٨( واتفق شوقي 
ة والرفعـة والسـمو والعظمـة    القـو عن تعبر أن الخطوط الرأسية في التصميم ) م ٢٠٠٢( 

والخطوط الرأسية تجعل اتجاه النظر إلى األعلى واألسفل مما توحي إلى زيادة فـي   ،والوقار
وتظهر الخطوط الرأسية في التصميمات التي تحتوي على  ، القوةوالطول والرشاقة والكبرياء 

مقلمـة طوليـا   واألقمشة ال الطولي المردخط و والكسرات البرنسيسالطولية كقصة  قصاتال
ويزيد من وضوح الخطوط الطولية استخدام الخياطات على الكلف والتطريز علـى القصـات   

  .الطولية  
  : الخطوط األفقية  -٢

كأرضية أو قاعدة لكل ما هو فوقها ، كما أن لها وظيفـة   ة ماديةللخطوط األفقية وظيف
أخرى رمزية للتعبير البصري ، فالخطوط المستقيمة األفقية توحي بالثبات والهدوء والراحـة  

، وهي تسبب حركة أفقيـة للعـين خـالل الجسـم ،     ) م ٢٠٠٧غيث ، عزمي ، (واالستقرار 
م كعرض الخصر أو عرض األرداف أو عرض وتسعى إلى التركيز في الخطوط األفقية للجس

ونالحـظ وجـود   ، ) م ١٩٩٧السمان ، ( الصدر ، كما أن في شأنها أن تكسب الجسم القصر 



 

الخطوط األفقية في خط الكتف وخط الصدر وخط الوسط وخط أكبر حجـم وفتحـة الرقبـة    
  ) .   Geringer , 1971(عرض ـلمة بالـمشة المقـية باإلضافة إلى األقـوالقصات األفق

  : الخطوط المائلة  -٣
 فيمكن أن تعطـي شـعورا  ، استخدامها ويتوقف تأثيرها على درجة ميالنها على طريقة 

        أكثـر  هوالخطوط المائلة تزيد من قيمة التصميم وتظهـر ، قل بدانة ر بدانة أو أبأن الجسم أكث
المائل بوضوح في خط المـرد المائـل         رى الخط ، ون) م ١٩٩٩، شافعي ، التركي ( مة فخا
، )  V( وفي فتحة الرقبة التي تتخـذ شـكل   ) الدرابيه ( ، وفي الثنيات المائلة ) الكروازيه ( 

وكذلك في األقمشة المقلمة بخطوط مائلة ، ويتوقف تأثير هذه الخطوط على طريقة استخدامها 
سم ظالالً قد تقلل من الضـوء المـنعكس   فمن شأنها أن تظهر الجسم أكثر بدانة ، أو تعطي الج

زكـي  ( عليه ، فيبدو أقل ضخامة وهذه الخطوط تظهر الجسم بمظهر عظمة العظمة والفخامة 
  ) .  م  ٢٠٠٢، موسى ، 

  : خطوط غير مستقيمة  - ب
  : والمقوسة واالنسيابية  وتشمل الخطوط المنحنية

؛ على أن هذا  ) م ٢٠٠٧ (وغيث ، عزمي )  ت . د (حجازي ، غريب  ويتفق كالٌ من
كمـا تـوحي الخطـوط    ، وعـالشعور باإلجالل واالحترام والخش النوع من الخطوط يعـطي

المنحنية بالوداعة والرشاقة والرقة والسماحة والطراوة ؛ فـإذا زادت االنحنـاءات وكثـرت    
        االستدارات في المساحات كان ذلك سببا في محو جميع األشـكال الحـادة ، وتـرى السـمان     

دائما كخطوط متحركة وهي أكثر أنواع الخطـوط وزنًـا    ظهرأن هذه الخطوط ت) م ١٩٩٧( 
يعطي الجسم تأثيرا يكسبه  وقيمةً ؛ ألنها تعطي التصميم شكالً زخرفيا وهذا النوع من الخطوط

اإلحساس باالمتالء ، ونالحظ وجود مثل هذه الخطوط في تصميمات األقمشة المبردية ، كمـا  
  .ي خطوط دوران الرقبة والكولة الدائرية ف

  الخطوط المركبة                       
:خطوط أساسها الخط المستقيم  - أ 
اههـا بصـورة مفاجئـة مثـل     خطوط متعدد الزوايا تغيـر اتج : لمتكسرة االخطوط  -

 )م ٢٠٠١شكري ، ( ، وهي تعطي اإلحساس باإلثارة وجذب االنتباه والثقة الزائدة ) الزجزاج(
 .  

غـراب ،  ( وهي خطوط تعبر عن التحدي والندية والمواجهـة  : الخطوط المتوازية  -
  ) .م ١٩٩٥



 

؛ اتجـاه   وهي خطوط تجمع بين قوتين في اتجاهين متعارضـين : الخطوط المتعامدة  -
 يعطي اإلحساس بـالتوازن  الذي يجمع بين هاتين القوتين  وهذا اللقاء طولي واتجاه عرضي ،

  .  )م ٢٠٠٥شوقي ، ( ي التصميم ف
  : خطوط أساسها الخط غير المستقيم  -ب

ـ  الخطوط، ة الحلزوني وطالخط،  ةالمتعرج وطالخط اويقصد به ـ ،  ةالمموج  وطالخط
تعبر عن المتاهـات واالفتقـار إلـى     أساسها الخط الغير مستقيم وهي وكلها خطوط،  ةاللولبي

  ) . م ١٩٩٥غراب ، (  االستقرار
  : خطوط أساسها الخط الغير مستقيم أو قد تجمع بينهم  - جـ

الخطـوط  ، الخطـوط المتشـابكة   ، الخطوط المنقطة ، رة ضفويقصد بها الخطوط الم
،      الخطوط المتماسـة ، الخطوط الهندسية ، الخطوط المتالقية ، الخطوط المنقطعة ، المتقاطعة 

  . ) م ٢٠٠٥شوقي ، (
  :  Colorاللون  -٣

تدل بمعناها الواسع على الكثيـر مـن   ) اللون ( العربية الدارجة نجد أن كلمة  في اللغة
المعاني ، فهي تشمل مثالً اإلحساس البصري المترتب على اختالف أطوال الموجـات الـذي   

وهو أطول موجات األشعة ( يترتب عليه إحساس العين بألوان مختلفة بادئة من اللون األحمر 
، وهـو التـأثير   ) وهو أقصر موجات هـذه األشـعة   ( لون البنفسجي ومنتهيا بال) المنظورة 

فال نستطيع إدراك أي لون إال بواسطة الضـوء الواقـع   ، فسيولوجي الناتج عن شبكة العين ال
وللون دور كبير في الجمع بين جميـع عناصـر التصـميم    ، ) م ٢٠٠٦، عبد الهادي ( عليه 

بس مثيرة وساحرة ، وهو العنصر األول الـذي  ويربطها معا ، وهو الذي يجعل أي قطعة مال
يجلب المستهلك في اختيار وقبول أو رفض المالبس التي يشتريها ، وتلعب العادات والتقاليـد  
ونمط الشخصية دورا هاما في اختيار األلوان ؛ ألن العديد مـن المسـتهلكين يربطـون بـين     

، ولأللوان عدة خـواص  ) م ١٩٩٩،  جمال الدين(األلوان وبين اختالف المواسم والمناسبات 
  : أهمها 
  :  Hue كنه اللونأو  أصل اللون -أ
وذلك بتسمية اللون باسمه مثـل  ، وهي الصفة التي يمكننا أن نميز بها لون عن اآلخر  
، ومن الممكن تغيير كنه اللون أو اسمه وذلـك إذا   إلخ.... ، واألصفر ، واألخضر ، األحمر 

مزجنا مادة ملونة بأخرى ؛ كأن تمزج صبغة حمراء مع أخرى صفراء فنحصل على صـبغة  
برتقالية ، كذلك يشير كنه اللون إلى فصيلة اللون أي المجموعة اللونية التي ينتمي إليها لـون  

  ) .   م ٢٠٠٦الجبالي ، الخطاب ، ( ما  



 

  :   Valueللون أو درجته قيمة ا -ب
أي مـن  ، وهي الخاصية التي تحدد كمية اللون األبيض أو األسود المختلطـة بـاللون   

كم على اللون بأنه فاتح أو داكن ، فكل لون مـن األلـوان االثنـى عشـر     خاللها يمكن أن نح
إلـى الغـامق   األساسية و األلوان المشتقة أو المركبة لها قيمة من اللون تتدرج من الفاتح جدا 

واأللوان المخلوطة بالون األسـود  "  Tents" جدا ، واأللوان المخلوطة باللون األبيض تسمى 
م ١٩٦٥،  حمـوده (  " "Tonesواأللوان المخلوطة باللون الرمادي تسمى  Shades"" تسمى 

، وقد يتفق لونان ولكنهما يختلفان في قيمتهما فيكون أحدهما ساطعا يعكس كمية كبيرة مـن  ) 
األشعة ، والثاني قاتما تقل كمية األشعة المنعكسة منه ، ومعنى ذلك أن درجة نصـوع اللـون   

تـدل  تتغير تدريجيا كلما بعد مصدر الضوء عن الجسم الملون ، وبذلك نرى أن قيمة اللـون  
   ) .  م ١٩٩٥رياض ، ( على درجة نصاعته 

  :   Intensityتشبع اللون أو شدة اللون  -جـ 
يـز  وهي الخاصية التـي تم ، وهي الصفة التي تدلنا على درجة صفاء أو نقاء اللون  

اللون بالقوة أو درجة التشبع ، فاأللوان الفاتحة التي تضاف لها اللون األبيض تعكس الضوء ، 
جعل الجسم يبدو أكبر حجما وذلك ألنها تعكس الضوء ، أما األلوان القاتمـة التـي   وبالتالي ت

يضاف إليها اللون األسود فهي تمتص الضوء وبالتالي تجعل الجسم يبدو أقل حجما مما يبـدو  
لزيادة حجـم الجسـم يمكـن    : عليه ، وهذا ما يراعيه مصممو األزياء ؛ فالقاعدة لديهم تقول 

جمـال الـدين ،   ( الفاتحة ، ولتقليل حجم الجسم يمكن استخدام األلوان القاتمة استخدام األلوان 
  ) .م ١٩٩٩

  :  Shape الشكل -٤
، وهـو الجـزء   وهو الموضوع األساسي للتصميم والخلفية التي تساعد على وضوحه 

الهام الذي يختلف في صفاته المرئية عن األرضية والذي يجب أن يعطى عناية كبيـرة مـن   
، والشكل ينشأ عـن تتـابع   ) م ١٩٩٤عبد الحليم ، رشدان ، ( حيث الحجم والتركيب والنسبة 

مجموعة متجاورة ومتالحقة من الخطوط حيث يؤدي ذلك إلى تكوين مساحة متجانسة تختلـف  
الحدود الخارجية لها باختالف تكوين الخط الذي ينشأ عن تكراره وباختالف اتجـاه  في مظهر 

ونظام الحركة ، فكل شكل من تلك المساحات له كيان متكامل يتكون من مجموعة من األجزاء 
،وللشكل دور في إثراء التصميم ، بل يضـفي عليـه   ) م ١٩٩٨شوقي ، ( تكسب صفة الشكل 

يد العمل الفني ، فهو يمتلك القدرة على القيام بوظائف متنوعة منها التنظيم والصقل ويقوم بتوح
جميـل ،  ( الحرص على وحدة العمل الفني والوحدة في التنويع بين مختلف عناصر التصميم 

، ويعتبر الشكل الخارجي للزي من أهم عناصر التصميم ، فغالباً ما نصف أي زي ) م ١٩٩٥



 

اصيل ، والشكل الخارجي للزي عبر العصور كان يأخذ بشكله الخارجي قبل الدخول في أي تف
إلخ أو قد يأخذ أكثر مـن شـكل فـي    ... الشكل األنبوبي أو الشكل الجرسي أو الشكل المثلث 

( و زكـي وموسـى   ) م ١٩٩٧( ، واتفق كل من السمان ) م ٢٠٠١أحمد ، ( التصميم الواحد 
         : يتخذ شكالً من األشكال اآلتية  أن التصميمب) م ٢٠٠٢

ويقصد به أن يكون الشكل الخارجي للزي ملتصق بالجسد تمامـاً   :الشكل المتكرر  -١
وعلى ذلك فإنه يكرر نفس شكل الجسم ، وهذا النوع من األشكال يعمل على إبـراز عيـوب   

  .الجسم
مـع خطـوط الجسـم    الخارجي للزي متباين  الشكل يكونوفيه : للشكل المتباين  -٢ 

  على إخفاء كثيراً من العيوب في الجسم مما يساعد ، غيير شكل الجسم ويصبح قادراً على ت
وفيه يكون التصميم الخارجي متنقال بين أجـزاء الجسـم دون أن   : الشكل المتنقل  -٣

  .يلتصق به ، ويعتبر هذا النوع من األشكال أكثر جماالً وفتنة عن الشكل المتكرر 
  :  Materialالخامة  -٣

في بناء أي عمل ، ولقد تناول اإلنسان منذ نشأته العديد من الخامات  تعتبر الخامة أساسا
كالحجر والخشب والقماش ، وأصبحت وسيلة لتجسيد فكرته ، وهي األداة التـي تلعـب دورا   

، والخامـة  ) م ١٩٨٤الحسيني ، ( هاما في تحويل فكرة المصمم لتصبح شيًئا ملموسا للرائي 
، فقد توحي ألوان الخامات وقيمها السطحية وصفاتها األخرى  مصدر ال نهائي إللهام المصمم

كما أن للخامة قيودا تفرضها على المصمم الواحد بحسب . للفنان ابتكارات عديدة في التصميم 
م ٢٠٠٥شوقي ، ( اختالف الخامة ، كما أن اختيار الخامة خاضع للوظيفة التي سيؤديها العمل 

. (  
لمالبس ؛ ولذلك فهو يلعب دورا حيويا في تقسيم األزياء ويعتبر القماش أساس صناعة ا

، وهو يختلف تبعا لنوع األلياف التي يصنع منها وطريقة غزل الخيـوط وشـكل التركيـب    
النسجي ، وأيضا التجهيزات التي يمر بها ، وتؤثر كل هذه العوامل في نوع التصـميم الـذي   

مع شكل الجسم الذي يرتديه ومع المناسـبة التـي   يتالءم معه ، وبالتالي الذي يتناسب ويتوافق 
، فالنسيج السادة أو المبـردي أو األطلـس أو   ) م  ٢٠٠٢زكي ، موسى ، ( يستخدم فيها      

الوبري أو الشبكي أو التريكو يختلف كل منهم في مظهره وخواصه وبالتالي يحتاج إلى نـوع  
لوانهـا وملمسـها فـي التصـميم ،     من التصميم يتالءم معه ، كذلك تؤثر زخارف األقمشة وأ

، ) م ١٩٧٧نصـر ،  ( فاألقمشة ذات الزخارف الكبيرة مثالً تحتاج إلى تصـميمات بسـيطة   
  :وتنقسم مالمس األقمشة إلى 



 

وهي التي يتم إدراكها من خالل المظهـر المرئـي دون التجسـيم    : مالمس وهمية  –أ 
الطباعيـة باسـتخدام األلـوان    الملموس ، ويمكن رؤية هذه المالمس من خالل التصـميمات  

  .والطرق المختلفة وتقنيات متعددة للحصول على تأثيرات متنوعة 
وهي خامات يمكن إدراكها مـن خـالل حاسـة اللمـس     : مالمس فعلية ملموسة  –ب 

والمظهر المرئي ، وهي تتوقف على نوع الشعيرات المستخدمة ، وطريقة غزلهـا وطريقـة   
ائي لها ، ويعزز من ظهور هذه المالمـس انعكـاس الضـوء    التركيب النسجي والتجهيز النه

  ) .   م ٢٠٠٥جودة ، قرشي ، ( الساقط على سطحها التي تختلف من خامة ألخرى 
  

  أسس تصميم األزياء :  ثالثًا
إن مهمة كل فنان هي ترتيب وتنسيق كل عناصر التصميم لينتج عمالً متكامالً ؛ ولتنفيذ 
ذلك يجب تنظيم كل السبل واألدوات المتاحة التي تؤدي إلى نتائج وآثار مرغوبة ، حيث يعتمد 
على استغالل المصمم و قدرته على استخدام العناصر األساسية في التصميم مثـل الخطـوط   

شكال ونوعية القماش والعمل على تنظيمها وترتيبها وتنسـيقها بواسـطة أسـس    واأللوان واأل
ومبادئ التصميم ، والتي يشار إليها بالترابط والتكامل والنسبة والتناسب والتوازن والسـيطرة  
والتركيز واإليقاع والتوافق والتباين ، وهذه األسس يراد منها خلق التوافق والوحدة والمالءمة 

  . صميم داخل التصميم الواحد لكل عناصر الت
  : الترابط والتكامل  -١

ويقصد بها اإلحساس بعالقة األجزاء بعضها ببعض ومن هنا ينشأ التكامل ، والترابط ال 
يقتصر على عناصر الزي ، بل يشمل أيضاً العالقة بين الزي والجسم المصمم له هذا  الـزي  

أنه يمكن إيجـاد التـرابط فـي    ) م  ١٩٩٤( ، ويرى عبد الحليم ورشدان ) م ٢٠٠١أحمد ، (
  :التصميم من خالل 

وتعني األسلوب الذي يتآلف فيه كل جزء من التصـميم  : إيجاد عالقة الجزء بالجزء  -أ
 ةمع األجزاء األخرى إليجاد اإلحساس بالصلة المستمرة بين هذه األجزاء ، وذلـك بالمسـاوا  

واألرضيات واأللوان واألحجـام واألشـكال    بينها في األهمية ، وذلك باالهتمام بين الفراغات
  . وغيرها ؛ بما يحقق الوحدة في التصميم وتحفظ الصلة المستمرة بين أجزائه 

ويعني األسلوب الذي يصل بين كل جزء علـى حـدة   : إيجاد عالقة الجزء بالكل  -ب
التصـميم    والشكل العام للتصميم ، ولهذه العالقة أهمية كبرى ، فال بد أن تناسب كل وحدة في

  .المساحة التي تشغلها وأن ترتبط بالتصميم األساسي 
  : التوازن  -٢



 

تتعادل فيها القوى المتضـادة ، و  التوازن هو الحالة التي أن ) م ١٩٩٥( يرى رياض 
من الخصائص األساسية التي تلعب دورا هاما في تقييم العمل الفني وإثارة اإلحساس براحـة  

أن االتزان في التصـميم يعنـي تنظـيم    ) م ١٩٩٠(دسوقي ويضيف  نفسية حين النظر إليه ،
حركة اإلدراك ؛ بحيث تمر الرؤية عبر كل األشكال في نظام متقن داخـل التصـميم ولهـذا    

أن للتـوازن   )م ١٩٨٩(  Tateوقد أوضح االتزان في التصميم بحركة الرؤية،  يرتبط مفهوم
  : ثالثة أنواع هي 

 ذي تكون فيه المساحة الداخلية لقطعـة المالبـس مقسـمة    وهو ال: اتزان متطابق  - أ
من السهولة قبوله في توزيع عناصر التصـميم فـي الـزي ،     واالتزان المتطابق، بالتساوي 

  . وخاصة في المالبس الرسمية  وبالتالي فهو األكثر شيوعاً في تصميم األزياء
ة بشكل لقطعة المالبس مقسموتكون فيه المساحة الداخلية : االتزان غير المتطابق  - ب

أهمية وجاذبية في تصميم األزياء ، وهـو  ولكن له ، في تطبيقه  ويكون معقدا، غير متساوي 
  .يتطلب تفكيرا طويالً ومالحظة وتدقيقًا عاليا وخبرة طويلة في استخدامه 

حيـث تـدور    ؛ يكون له مركز تأكيد يتوسط عناصر التصميم: االتزان الشعاعي  -جـ
  .في تصميم األزياء بصورة موسمية واالتزان الشعاعي يستخدم ، ذا المركز حول ه

  : النسبة والتناسب  -٣
مسـاحات األجسـام   بأنها عالقة بين تفاصيل الجسم و النسبة) م ١٩٩٤(عرف البسيوني 

لية فـي  ـأما التناسب فيعرف بأنه ترتيب الخطوط واأللوان الداخ، التي توظف داخل التصميم 
و النسبة هي العالقة بين شـيئين ،  )  Wolfe , 1998(  ن خالل شكل الفراغ الكليتصميم مال

، وأول مـن وضـع   ) م ٢٠٠٦عبد الهادي ، ( بينما التناسب هو العالقة بين ثالثة أشياء فأكثر
القـوانين المصـرية    االقوانين والنظريات للنسب هم قدماء المصريون ثم جاء اإلغريق وعدلو

أساسا للنسب والمعدالت الثابتة التي عرفت بالنسب الذهبية ، وتوصـل   المبسطة ، ثم وضعوا
 ٥:٣اليونانيون القدماء إلى قاعدة التزايد في النسب وكان معظم أعمالهم تتبع هذه النسب وهي 

، ويمكن تحقيق النسبة والتناسـب بنجـاح عنـدما    ) م ٢٠٠١أحمد ، (  ١٣:٥، أو  ٨:٥، أو 
يج وألوان وغيرها مع طريقة التصميم ، باإلضافة إلى جسـم  تتناسب عناصر التصميم من نس

  ) . ت .لطفي ، عبد رب النبي ، د( اإلنسان الذي سيرتدي هذا التصميم 
  : السيطرة والتركيز  -٤

ويقصد به لفت االنتباه على جزء معين في التصميم أو على عنصر معين من عناصـر  
وهو يعمل على جذب النظـر   ، ويسمى ذلك الجزء بالبعد البؤري أو مركز االهتمام ، التصميم

بينما تصبح العناصر األخرى مسـاندة لـذلك البعـد     ، أكثر من أي عنصر آخر في التصميم



 

ويجب أن يحتوي التصميم على بعدا بؤريا واحدا ملفتا لالنتباه ألن  ،وتعمل على إظهار فكرته 
، التركـي  (التصـميم   من الحيرة والتداخل في خطوط  ي يوجد نوعاوجود أكثر من بعد بؤر

  .) م ٢٠٠٠، شافعي 
ويستخدم في تصميم األزياء إلظهار أفضل مالمح الجسم وإخفاء عيوب الجسم أيضـاً ،  
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام الخطوط والتفاصيل والملمس والكلفة واإلكسسـوارات  

)Weber , 1986   . (  
  :اإليقاع  -٥

 إلى أجزاء مختلفة من الذي يؤدي إلى انتقال العين ، اإليقاع هو التنظيم المرتب للحركة 
ها التحرك في مختلف أجزاء أو يركز العين على نقطة معينة في التصميم ويبدأ بعد، التصميم 

ألنواع اإليقاع علـى النحـو   ) م ١٩٩٨(  Wolfe، وقد أشارت )  Chodaff , 1992(  العين
  : لتالي ا

وفيه يتم تكرار الخطوط أو األلوان أو األشكال أو خواص سـطح  : اإليقاع المتكرر  -أ 
المالبس ، ويمكن الحصول على هذا النوع من التكرار في التصميمات عـن طريـق تكـرار    
بعض المكمالت للتصميم كاألزرار والكلف ، أو من خالل التصميم نفسه كالثنيات والكسـرات  

  . لفة من التصميم على أجزاء مخت
ويقصد به الزيادة التدريجية أو النقصان التـدريجي لعناصـر   : اإليقاع المتدرج  -ب 

التصميم بشكل مستمر ، كتدرج األلوان من الفاتح إلى الداكن أو األسـطح مـن النـاعم إلـى     
  .الخشن

وهو تحول حركة العين بصورة تدريجية وغير مستمرة فـي  : اإليقاع المتحول  - جـ
التصميم ، ويمكن الحصول على هذا التحول عن طريق استخدام األوشحة أو الشيالن أو عـن  

  .طريق استخدام الكشكشة أو أربطة العنق أو الجابوهات التي تستخدم ككلفة في منطقة العنق 
هو الذي يتم التوصل إليه عن طريق التقـاء الخطـوط فـي    و: اإليقاع المتعارض  -د

التصميم لتكون زوايا قائمة ، ومن الممكن الحصول على اإليقاع التعـارض فـي تصـميمات    
أقمشة الكاروهات والجيوب المربعة والسفرات واألساور والياقات وخط العنق المربع وأحزمة 

  . الوسط 
ي تظهر منه الخطوط من نقطة مركزية مثـل  وهو اإليقاع الذ: اإليقاع اإلشعاعي  -هـ

األشعة ، كما يمكن الحصول على اإليقاع اإلشعاعي عنـدما تمتـد الكسـرات أو الثنيـات أو     
  .    البنسات أو األلوان المختلفة إلى الخارج بصورة شعاعيه من نقطة مركزية 

  : التوافق والتباين  -٦



 

يم بين مختلف األجزاء داخل كيان واحـد ،  التوافق هو العالقة التي تستند إلى الذوق السل
، )  Wolfe , 1998( ويتم تحقيقه عند استخدام عناصر التصميم بفعالية وفقاً لمبادئ التصميم 

، ) م ١٩٨٤بسيوني ، (  بطريقة متدرجةعدة أشياء متباينة التوافق هو الحالة التي تربط بين و
لة إلى عكسها مثل االنتقال من الهـدوء إلـى   أما التباين فهو االنتقال المفاجئ والسريع من حا

غيـث ، عزمـي ،   ( الفزع أو االنتقال من الرتابة إلى اإلثارة ، فهو يساعد على جذب االنتباه 
ان مثالً فـي  فاأللو، القضاء والتضارب هو التباين أن ) م ١٩٧٧نصر ، ( ، وترى ) م ٢٠٠٧

أكثر جماالً وقيمة وربمـا   ربما يظهر في إدراكها البصري تجاورها تحدث تباينًا يسبب تغيرا
  .العكس 
  

  :مصادر تصميم األزياء 
يستمد المصمم تصميماته من مصادر كثيرة تمثل مصدر إلهمام له ، والتي هي حصـيلة  
لخبراته الذهنية ، وهذه األفكار من الممكن أن تأتي بالنظر إلى األعمال السابقة لغيـرهم مـن   

الفنية أو من دراسة التاريخ أو زيـارة المتـاحف ، وقـد     المصممين ، أو من تجميع األعمال
يستمد مصمم األزياء في الوقت الحاضر تصميماته من السطوح والخامـات الحديثـة ومـن    

   : ومن تلك المصادر  هو موجود في البيئة المحيطة به وكل ما ، المعماريالتصميم 
  
  : التاريخية  المصادر -١

لقد كان لكل حضارة على مرور الزمن بعض المالبس الخاصة والمتفردة تبرز وتوضح 
ويستطيع المصمم من خالل دراسة تصـميم  ، ) م ١٩٩٩، جمال الدين ( سمات تلك الحضارة 

فيشتمل ماضـيه علـى   ، األزياء عبر العصور أن يعيد تشكيل ماضيه الفني لمواجهة حاضره 
تجاهـات  االكيفة طبقاً لألوضاع الجديـدة التـي تفرضـها    خبرات السلف الفنية محسوسة وم

فتصبح جذور تفكيره الفني متعمقة في تراث السـلف وتعلـو   ، الحاضرة في المجتمع الحديث 
، والمصدر التاريخي هـو  ) م ١٩٦١، البسيوني ( صميم أفضل فروعها لترسم الطريق نحو ت

آثار الماضي بكل ما فيه مـن مالبـس   كل ما يتعلق بالتاريخ مثل ؛ المتاحف التي تحدثنا عن 
وزخارف وأعمدة يمكن أن تمد المصمم بأفكار لتصميمات مختلفة ، وبالتالي يمكـن أن ينقـل   

  ) . م ١٩٩٧السمان ، ( روح الماضي بلمسة حضارية حديثة 
  : األزياء الشعبية  -٢

كونـة  تعد أزياء الشعوب دليالً على حضارات عظيمة ومتنوعة تبدأ مع عمق التاريخ م
مفهوما ومنهجا خاصا لكل حضارة ويتالءم مع بيئتها وظروفها االجتماعية والسياسية والدينية 



 

األزياء الشعبية األصيلة مصـدر وثـائقي ينبغـي    ، و) م ٢٠٠٥جودة ، قرشي ، ( والثقافية 
 ألنه يلقي بأضوائه على صور الحياة االجتماعية والفكرية والحضارية النابعـة  ، الحفاظ عليه

فلكل حضارة أزياؤها المنسجمة مـن أوضـاعها   . من الجذور التاريخية والظروف الجغرافية 
مـن مصـممو األزيـاء     وقد استوحى كثيرا، ) م ٢٠٠٤، جس جر، مؤمن (وأفكارها ومثلها 

فيه المصمم أو لغيرهـا مـن   سواء أكانت للبلد الذي يعيش ، تصميماتهم من المالبس الشعبية 
  ) . م ٢٠٠٢، عابدين ( البالد 

  : الطبيعة  -٣
وتعتبر الطبيعـة   ، )م ٢٠٠٣، المنجد ( الطبيعة هي المخلوقات التي يتألف منها الكون 

بحار ومـا فيهـا مـن    في الطبيعة من فنان حيث يتأثر المصمم بكل ما هو مصدر إلهام مهم لل
ـ    ات أسماك وقواقع وشعب مرجانية ، واألرض وما فيها من جبال وأشـجار وأنهـار وحيوان

) م ٢٠٠١، أحمد (  والزهور والثمار والطيور ، والسماء وما فيها من أجرام ونجوم وكواكب 
حيث تعتبر الطبيعة المصدر األساسي للمصمم لما تحويه من ذخيرة ال نهائية مـن عناصـر   ، 

                   التصميم المختلفة كالخطوط والمساحات واألشكال والمالمـس واأللـوان والفـراغ وغيرهـا     
  ) . م ١٩٨٨، شوقي ( 

  : الخامة  -٤
فـي   د تناول اإلنسان منذ نشأته معبـرا ولق، في بناء أي عمل فني  تعتبر الخامة أساسا

، ) م ١٩٨٤، الحسـيني  ( مجال الفن بالعديد من الخامات كالحجر والخشب والقماش وغيرها 
متعددة للخامـات بأنواعهـا   اإلمكانيات الويتطلب التصميم الجيد من المصمم أن يتعرف على 

وطرق معالجتها ، مما يساعده على االبتكار وزيادة قدرته على االبداع ، وهذا يتطلـب مـن   
المصمم المعرفة التامة بطبيعة الخامات ، ولقدرة المصمم على اختيار الخامة المالئمة للوظيفة 

ر وحسن األداء مع المقـدرة  دور في نجاح العمل الفني ، باإلضافة إلى مهاراته الفنية في التعبي
   ) .  م ٢٠٠٥جودة ، قرشي ، ( على التحديد بهدف إبراز التصميم بصورة مثالية 

  :فن العمارة  -٥
ويستوحي مصممو األزياء خطوطهم من فن العمارة الحديث كناطحات السحاب وكـذلك  

شـكل   في شكل األسقف على شكل المروحة ومآذن المساجد و األعمدة والطرقات التي علـى 
( نجمة ، كل هذه اإلشكال كانت وال زالت مصادر ومنابع للمصممين من خالل فـن العمـارة   

   ) .م ٢٠٠٢عابدين ، 
  
  



 

  : المصادر الفنية  -٦
ارتياد المعارض الفنية التي تزخر بالعديد من االتجاهات ، والتي من يجب على المصمم 

خاللها يمكن أن يقدم العديد من التصميمات التي تتواءم مع الحركة الفنية المعاصرة وأن يكون 
لديه ثروة غزيرة من المعلومات عن فن التفصيل والخياطة ، وأن يكون لديه الكتب المتعـددة  

ياء ومجالت األزياء والموضة التي تمكنـه مـن تطـوير أفكـاره     والمراجع عن تاريخ األز
  ) .       م ١٩٩٧السمان ، ( وابتكاراته ، وتمثل المنطلق الرئيسي للتصميم 

  :المصادر العلمية  -٧
في األقمشة واستحداث خامات جديدة ، كمـا أن  وهي كل ما يتعلق باالبتكارات الحديثة 

التطورات الحديثة في اآلالت الخاصة بصناعة المالبس يمكن أن توحي للمصمم بطرق جديدة 
لتشغيل األقمشة الناتجة  كظهور الماكينات التي تقوم بتركيب الخرز واللؤلؤ والتـي سـاعدت   

  ) . ت . رب النبي ، د  لطفي ، عبد( المصمم على ابتكار تصميمات لمالبس معاصرة 
  

 : طرق تصميم األزياء 

  :  Sketchالتصميم المسطح على الورق  -أ
ويتم فيه رسم الموديل أو التصميم على الـورق ، ويجـب أن يظهـر الرســم كـل      
( تفاصـيـل الموديـل كما يـراها المـصمم ، وأن يـترجم خطـوط تنفيــذه بسـهولة    

Patrick , 1990  (والموضة له قواعد وأصول واإللمام بتلك القواعد لها  ، وفن رسم األزياء
ضرورة مهمة لمصمم األزياء حتى يتمكن من توضيح فكرته وترجمتها ونقلها علـى الجسـم   

  ) . م ٢٠٠٥جودة ، قرشي ، ( حتى مع التغيرات التي تطرأ عليه نتيجة لتغيير حركته 
 Draping التصميم المجسم بأسلوب التشكيل على المانيكان -ب 

          ويلزم استخدام هذه الطريقة وجود دمية على شكل الجسـم وهـي مـا يطلـق عليهـا     
وتسـتخدم  ، وهي أقـرب ما تكون للجـسم البشـري  ، أو المانيكان  Dress Form ""  اسم
، ويعتبر التصميم على المانيكان أحـد   ) Bray , 1986( في تصميم األزياء والمالبس  مياعال

وفيـه يـتم   ، وقدرة على التخيـل  ، الفنون التشكيلية التي تحتاج إلى حس فني وتذوق جمالي 
، وتعتبر الخامة أو  التصميم تشكيل القماش مباشرة على المانيكان بدون قص حتى تتضح فكرة

سيره لفكرة التصميم ، ومن القماش هو مصدر إلهام المصمم ويوجه المصمم عمله من خالل تف
خالل هذا األسلوب يمكن التوصل إلى انسجام كامل بين التصميم والقمـاش والجسـم الـذي    

  ) .م ٢٠٠١، شكري (  سيرتدي الزي المصمم له
Fashion Design Programالتصميم باستخدام الحاسب اآللي -جـ 



 

أفكـاره   السـتعراض  "  Sketch" ما يعتمد المصمم على التصميمات التخطيطية  عادةً
األزياء يستخدمون نظـام  أما اليوم فقد أصبح معظم مصممي ، ولكن هذه الطريقة تعتبر بطيئة 

على إخراج المنتج بألوان وخامـات   فقد ساعدت بعض برامج الحاسب اآللي، الحاسب اآللي 
 والتصميم المجسممتعددة في وقت قصير بخالف الطرق التقليدية المتمثلة في التصميم المسطح 

، ويعتبر دخول الحاسـب فـي   )  م٢٠٠٢فاضل ،  ( ي تتطلب الكثير من الوقت والجهدوالت ،
مجال صناعة النسيج وإنتاج المالبس ظاهرة حديثة علـى وجـه العمـوم ، كمـا أن معظـم      
اإلنجازات التي أحرزها الحاسب في هذا المجال  جاءت في منتصف الستينيات ؛ ممـا جعـل   

األساس لكل احتماالت التطور التي وصل إليه في الوقت الحاضر ، والتي تعبـر  الحاسب هو 
م ٢٠٠١رزق ، ( في مجال صناعة األزيـاء   يعن بداية جديدة من التطور العلمي والتكنولوج

 . (  
  

  : الصفات الواجب توافرها في المصمم 
ا على التنبـؤ  المصمم الناجح هو الذي يصنع ما يحتاجه الجمهور ؛ فيجب أن يكون قادر

والبحث عن نوع النسيج والشكل الخارجي وكل ما يقبل عليه الجمهور، فعادةً ما يطلـب منـه   
  ) . Jeannette , Beatrice , 1974( إعداد المالبس للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الحالي 

بالحيـاة   يجب أن تتوفر لدى المصمم عدة صفات تخوله إليجاد عالقة بكل ما يتصـل و
م ٢٠٠٧(غيث وعزمـي  كل من  وقد أوضح،  وبين التصميم الذي يخرجه العصرية المتطورة

  : هذه الصفات في عدة نقاط أهمها ) 
  القدرة االبتكارية : أوالً 

والشخص المبتكـر  ، ويقصد به وضع أفكار جديدة تخرج عن اإلطار المعرفي المعلوم 
ـ  عدد ممكن من األفكار هو الذي لديه القدرة االبتكارية على استخراج أكبر رة المتنوعة من فك

  : وهما  واحدة ، ويكون ذلك من خالل جانبين مهمين
  . درجة عالية من الطالقة التعبيرية والفكرية  - أ

  . درجة عالية من اإلحساس بالمشكلة  - ب
  التذوق والحس الفني : ثانيا 

 ، وخامات  خطوط وألوانويقصد به أن يتسم المصمم بالقدرة على إدراك العالقات من 
، قيمة جماليـة عاليـة     وتجميعها بطريقة منسقة داخل الشكل أو التكوين لتعبر في النهاية عن

  : وتعتمد القدرة على التذوق الحسي الفني على 
  . وهي استجابة الفرد للمثيرات الجمالية والفنية : اإلحساس بالجمال  - ١



 

  . يرة الفرد للمعايير الفنية والمتعارف عليها ويقصد به مدى مسا: الحكم الجمالي  - ٢
إلى تقبـل   والذي يدفعه ، ويقصد به االتجاه الجمالي لدى الفرد: التفضيل الجمالي  - ٣

  . العمل الفني أو رفضه والنفور منه 
  الذكاء : ثالثًا 

القـدرة علـى    بمعنى أن يكون لديـه ، يجب أن يتمتع المصمم بدرجة عالية من الذكاء 
المناسبة للمشكالت التـي تواجهـه ،    ووضع الحلول، ف والتكيف مع البيئة المحيطة به التعر

ويعتبر الذكاء القاسم المشترك بين العمليات العقلية والتي تـرتبط ارتباطًـا وثيقًـا بالعمليـة     
  .   االبتكارية 

   الخلفية العلمية عن الخامات : رابعا 
 وبدون شـك ، الخامات المستخدمة في التصميم يجب أن يكون للمصمم خلفية علمية عن 

  .ائي للتصميم ـعية والتي تؤثر على الشكل النهـفإن لكل خامة خواصها الطبي
   بتاريخ الفنون القديمة والحديثة اإللمام :  خامسا

كون المصمم على علم ودراية كافية بتطـور الفنـون عبـر العصـور     ويقصد به أن ي
وكذلك العالقة بين الطراز وبـين  ، بال على طراز دون اآلخر واألسباب التي ساعدت في اإلق

القـدامى  وأن يتعرف على ثقافة أشهر المصممين  ، العوامل االجتماعية والتكنولوجية والثقافية
ويتذوق أعمالهم الفنية وينفذها ، وهكذا يستطيع المصمم أن يكتسب من خبرة اآلخرين ويشـق  

  . شخصيته وأسلوبه  طريقه في مجال تصميم األزياء وتتضح
   تنبؤ بمتطلبات المجتمع المستقبلية ال:  سادسا

ويقصد به أن يكون للمصمم القدرة على التنبؤ برغبـات ومتطلبـات الجمـاهير فـي     
بمعنى أن يترجم في صورة تصميمات حديثة للوقت الذي سيقدم فيه هذه التصـاميم  ، المستقبل 

  . أي قبل أن يأتي وقت الطلب 
ق التصميم مع وظيفته والغرض منه سيتن:  اسابع   

قق نجاحـا  أن يضع المصمم في اعتباره الهدف والوظيفة التي سيؤديها التصميم حتى يح
في الوظيفة والغرض منها ، وباختالف الوظيفة تختلف الخامات والشكل ؛ لذلك ينبغـي علـى   

يق الناحية الجمالية المصمم أن يدرس بعناية متطلبات وظيفة الشيء المطلوب مع التمسك بتحق
 .   

   التعامل مع عناصر التصميم بدقة  : ثامنًا
عناصـر   كلهـا  ، يعتبر الخط واللون والخامة والمهارات األدائية والشكل واألرضـية  

  . والتي يجب على المصمم معرفة التعامل معها في ترابط وتنسيق جيد، مكونة للتصميم 



 

   معالتعرف على طبيعة المجت:  تاسعا
أن يتعرف المصمم على طبيعة المجتمع الذي يصمم من أجله والعوامـل المـؤثرة    يجب

فالتصميم ما هـو إال انعكـاس لحضـارة    ، تكنولوجية ، اقتصادية ، ثقافية ، اجتماعية  ؛ فيه
على المصمم أن يتعـايش   ؛ لذا كان لزاما الشعوب تفصح عما يعجز عنه الكتاب والمؤرخون

  . حتى يكتب لتصميماته النجاح مع المجتمع الذي يصمم له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :مفهوم التفكير االبتكاري 
ولم يصل اإلنسان إلى ما وصل إليه من امتياز عـن  . للتفكير أهمية كبيرة في حياة اإلنسان 

الحيـة وال   فليس اإلنسان أقـوى مـن الكائنـات   . سائر الكائنات األخرى إال بتفكيره وعقله 
وقد مكنته هذه القدرة مـن احـتالل مكـان    . أشدها قدرة على التفكير  أضخمها جسماً ، ولكنه

  ) . م ١٩٦٣سرحان ، كامل ، ( وكب الصدارة بين سكان هذا الك
فقد يكون ذلك الغـرض  . وعملية التفكير تعني التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض ما 

التخطيط ، أو حل المشكالت أو الحكم على األشياء ، أو القيـام  هو الفهم أو اتخاذ القرار ، أو 
  ) .   م ٢٠٠٣حبيب ، ( بعمل ما 

التفكير على أنه نشاط عقلي يستخدم اإلدراك والتصور والتذكر ) م ١٩٨٦( ويعرف بركات 
  . في توجيه الطاقة الذهنية لحل المشكالت ، ومواجهة المواقف المعقدة والجديدة 

ة وليست تجربة فعلية ، ونتيجة ذلك اختصار في الوقت والجهد وزيادة في وهي تجربة ذهني
اإلنتاج ، حيث يشمل جميع العمليات العقلية من تذكر وتخيل وتصور وأحـالم اليقظـة إلـى    

  ) .م ٢٠٠٢عابدين ، ( عمليات االستدالل والتخطيط والفهم والتعليل 
األفكار والتصـاميم الجديـدة ، واتخـاذ     أما االبتكار فهو الوسيلة التي تدفع المصمم لتجربة

 القرارات بخصوص الطرق الجديدة للعـمل ؛ مما يؤدي إلى دفعه لتحـسين نوعـية التصميم 
  ) .  م ٢٠٠٤معروف ، ( 

أن االبتكار طبيعة بشرية ومظهر من مظاهر الخيـال فـي أثنـاء    ) م ١٩٦٦(  ويرى مولر
  . نشاطه إذ ينبثق من خالله االكتشاف واالختراع ويولد األعمال الفنية 

وهو القدرة على تكوين تركيبات وتنظيمات جديدة بين األشياء وإيجاد عالقـات لـم تكـن    
  ) . م ١٩٩٧عبد السالم ، ( معروفة من قبل 

لبعض االحتياجات اإلنسانية ، سواء  ير االبتكاري يهدف إلى عمل شيء جديد إرضاءوالتفك
جانـب   ، ولها دائمـا معقدة  فاحتياجات اإلنسان دائما. جماعي كانت فردية أم كان لها أساس 

وظيفي نقصد به الفائدة المعينة التي يحققها الشيء ؛ باإلضافة إلى أنهـا دائمـاً لهـا جانبهـا     
سـكوت ،  ( وتختلف أهمية الوظيفة والتعبير في الشيء من حاجـة إلـى أخـرى     .التعبيري 

  ) .  م١٩٨٠
بأنها قدرة الفرد على التفكير الحر الذي يمكنه مـن اكتشـاف   ) م ١٩٩١( وقد عرفها منسي 

المشكالت و المواقف الخاصة ، وتقديم أكبر عدد من البدائل ، وإعادة صياغة عناصر الخبرة 
بأساليب متنوعة ومالئمة للموقف الذي يواجه الفرد ؛ بحيـث تتميـز هـذه    في أنماط جديدة و

  . األنماط الجديدة بالحداثة بالنسبة للفرد والمجتمع الذي يعيش فيه 



 

يـدرك كـالً مـن االنفعـال      مبتكـرا  والتفكير االبتكاري في تصميم األزياء يتطلب عقالً
لفرد والبيئة ، ويفكر على أساس خبرة والتفكير، واإلحساس بالرؤية ، والذات والموضوع ، وا

  ) . م ٢٠٠٢عابدين ، (      شاملة 
  

  : سمات العملية االبتكارية 
إن من أهم مميزات العملية االبتكارية هو هضم الكثير من العناصر المستمدة مـن الطبيعـة   

إعادة ومن الحياة بوجه عام أو من التقاليد البشرية في الفن وغيرها وصهر كل هذه المصادر و
) م ٢٠٠٢( وفاضل ) م ١٩٨٥( صياغتها في وحدة فريدة متميزة ، وقد اتفق كل من البسيوني

  : على أن للعملية االبتكارية صفات أو سمات من أهمها ) م ١٩٩٨( وعلي 
  :الحداثة  .١

 والتي هي محاولة للمبدع في أن يكشف عن الحقيقة الجمالية غير المألوفة ، أو البحث عـن 
وهي ترتبط بعالمية الفن ، وترتبط بالفكر الـذي يتفـق   .  معنى غير عادي ، ثم صياغته فنيا

وأن . عليه الجميع ؛ لذلك على المصمم المبتكر أن يهضم تاريخ الفن ، وتطـوره ، وفلسـفاته   
يستند على ماضٍِ طويل وعريق ؛ لتكون له رؤية جديدة يمكن صياغتها بما يتفق مع عصـره  

  . الحديث 
  :التفرد أو التميز  .٢

عـن مفهـوم الشـذوذ و     لمكرر في أداء العمل الفني بعيداويقصد بها السلوك المتميز غير ا
وترتبط هذه الصفة بشخصية المصمم  وخبراتـه الذاتيـة والمهـارات    . التنحي عن المألوف 

  . والثقافة التي وصل إليها 
  :      األصالة .٣

لية االبتكارية بعد الفرادة ، وهي ضد التقليد ، وهـي  تعد األصالة من األسس الهامة في العم
تعني أن األفكار تنبعث من الشخص وتنتمي إليه وتعبر عن طابعه وعن شخصـيته ، كمـا أن   
األصالة تسهم في التطور ، وهذه المساهمة يجب أن تكون فريدة من نوعها ولم يسبقه شـخص  

  . آخر إليها 
  : الطراز .٤

وهو انعكاس . س الخبرة الشاملة للفنان والمصمم بكل مقوماتها وهو الطابع المميز الذي يعك
للشخصية في أجمل معانيها ، فالمقلد يستعير طراز غيره ، أما المبتكر فأعماله تعكس طـرازه  

  .الفريد مهما تعددت الطرز األخرى وتنوعت 
  



 

  
  : المرونة .٥

اسـتجابات تتسـم   وهي القدرة على إنتاج استجابات مناسبة لمشكلة أو مواقـف مثيــرة ؛   
وتدل المرونة على . وبمقدار زيادة االستجابات الفريدة الجديدة تكون زيادة المرونة . بالتنوع 

 . التغيير ومدى تقبل الصورة الجديدة ، ومدى التحرر من الصورة القديمة 

  : االنطالق .٦
 . وهي قدرة الفرد على استدعاء أكثر عدد ممكن من األفكار المناسبة في فترة زمنية محددة 

  
  :مراحل العملية االبتكارية 

لكي يصل مصمم األزياء إلى االستحداث والتفرد واألصالة ويكون له طراز خـاص بـه ،   
  : وهي  فإنه ال بد من أن يمر بمراحل إبداعية تتمثل في مراحل العملية االبتكارية

  :مرحلة التحضير أو اإلبداع  .١
وفيها يتعرض الفرد للمثيرات التي تحفز في نفسه الرغبة في شيء مـا ، فيحـدد المشـكلة    

  ) . م ٢٠٠٢عابدين ، ( ويفحصها من جميع النواحي 
  : مرحلة الحضانة  .٢

األفكـار  ففي هذه الفترة تتخمـر  . وتتمثل في الفترة االنتقالية بين التحضير وبزوغ الفكرة 
ـ  ا طاقتـه بطريـق ال  واآلراء ، وتنصهر الخبرات القديمة ، ويسترجع المصمم ماضيه موجه 

  ) . م ٢٠٠٢فاضل ، ( شعوري نحو االتجاه الجديد أو الفكرة الجديدة 
  :مرحلة اإللهام  .٣

في هذه المرحلة يدرك المصمم العالقات المختفية ويعثر على الروابط المفقودة ، وهي عادة 
  ) . م ١٩٨٥البسيوني ، ( دون إنذار ما تحدث 
  :مرحلة التحقيق  .٤

وفيها يختبر المصمم فكرته أو تصوره ، ويتأكد من نجاحها أو حاجتها إلى عملية صـقل أو  
  ) . م ١٩٨٦النادي ، ( تهذيب 

  
  
  
  
  



 

  : مراحل تصميم األزياء االبتكارية 
فـي المخطـط   ) م ٢٠٠٢( يمر تصميم األزياء االبتكارية بمراحل تنفيذية أوضحها فاضل 

  : التفصيلي التالي 
  

  
  
  

  
    
  
  
  
  

     
  
  
  

  
  
  
  

  المدخالت : أوالً 
وفيها يحاول مصمم األزياء أن يجد الفكرة المراد تصميمها بناء على وحـدات البنـاء فـي    

، حيث يمكن ) لخ إ..... ياقة ، كم ، سفرة ، جيب (  الموديل والمتمثلة في أجزاء المالبس من
تمعـين فـي   أن تتحدد الفكرة في أحد تلك العناصر البنائية للموديل أو في أكثر من عنصر مج

ا تبـدأ عمليـة   تصميم واحد ، ثم تأتي شكل الحياكة بناء على نوعية القماش المستخدم ، وأخير
  .التجميل والتزيين بإضافة المكمالت 

  مراحل تصميم األزياء االبتكارية
 

  مدخالت
  )المكمالت -القماش- أجزاء المالبس( 

  عمليات صياغة وتحويل
  ) التقنيات المستخدمة في الجمع بين المدخالت ( 

  مخرجات 
  )تصميم ملبسي معد لالستخدام ( 



 

  
  عمليات الصياغة والتحول : انيا ث

غ فيها المصمم عناصره في تكوين التصميم مـن  ا الكيفية التي من خاللها يصووالمقصود به
  : خالل 

  . يم المسطح على الورق التصم -
  .التصميم المجسم بأسلوب التشكيل على المانيكان  -
 .التصميم باستخدام برامج الحاسب اآللي  -

 .) الورق ، المانيكان ، الكمبيوتر ( وبهذا تعتبر الوسائل المادية متمثلة في 

  المخرجات : ثالثًا 
عينة قابلـة  ( والتي يقصد بها  ، وهي الصورة النهائية للعينة المصممة في صورتها المادية

  ) . لالستخدام 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثالثالباب 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل األول
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  أساليب البحث وإجراءاته 
 

يشمل هذا الفصل على أساليب ووسائل جمع البيانات ، والمنهج المتبع في البحث ، وقد 
  : اشتمل على ما يلي 

  منطقة البحث : أوالً 
  .العرضة النجدية ، السامري :المنطقة الوسطى ، ومن فنونها الشعبية 

  .العرضة البحرية :، ومن فنونها الشعبية  المنطقة الشرقية
  .الدحة :المنطقة الشمالية ، ومن فنونها الشعبية 
  .المزمار ، الخبيتي :المنطقة الغربية ، ومن فنونها الشعبية 
  .العرضة ، السيف ، المعشى ، الطبول المرافيع:المنطقة الجنوبية ، ومن فنونها الشعبية 

عشرة قطعة ملبسية من تلك الفنون المختارة ، وأربعاً  وقد تمكنت الباحثة من جمع ثمان
  . من أغطية الرأس ، وخمس قطع من مكمالت األزياء 

  عينة البحث  :  ثانياً
، والتي توفر للباحث الكثير من الوقت و الجهـد ؛  تعتبر العينة من أدوات البحث الهامة 

في جمع البيانات المتعلقة ببحثه ،  لذا البد من الباحث أن يختار في بحثه عن عينة يعتمد عليها
، وقد ) م  ١٩٩١منسي ، ( والتي تساعده على استخالص معلومات تشمل جميع جوانب بحثه 

ين بتنفيذ أزياء الفنـون الشـعبية فـي    األشخاص المتخصص تمثلت عينة البحث البشرية على
  .مهرجان الجنادرية والمهتمين بجمع التراث 

المادة العلمية والمتمثلـة بقطـع أزيـاء الفنـون الشـعبية      وقد تمكنت الباحثة من جمع 
ومكمالتها ، والتي حصلت عليها من الفرق المشاركة في مهرجان الجنادرية ، وقد اسـتعانت  

كما سيرد فـي   –الباحثة بالتسجيل الصوتي في وصف تلك القطع ، وتصوير طريقة ارتدائها 
المنطقـة  ( عة لها ، وعمل جدول لها يتضـمن  وتدوين أسمائها والمكمالت التاب –البحث الحقًا 

والمدينة المنتمية إليها ، والرقصة التي ترتدى لها ، والمكمالت التي تتبعها ، ومكان ارتدائها ، 
 ) . وخاماتها وألوانها وأماكن التطريز فيها 

   
  
  



 

  

   أدوات البحث : ثالثًا 
تعتبر أدوات البحث من الوسائل التي يعتمد عليها الباحث في جمع بياناته وحل مشكالت 

، وقد استخدمت الباحثة عدة أدوات لجمع المعلومات الالزمة للبحـث  ) م ١٩٨٤بدر ، ( بحثه 
  : متمثلة فيما يلي 

 : المقابلة الشخصية  .١

ما وهـو القـائم   وهي تفاعل لفظي بين شخصين في موقف مواجهة ، حيث يحاول أحده
على المقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى المبحوث والتي تدور حول آرائـه  

  ) . م ١٩٦٣حسين ، ( ومعتقداته 
وتتكون المقابلة من مجموعة من األسئلة أو البنود التي يقوم الباحث بإعدادها وطرحهـا  

  . بات عليها بنفسه على الشخص موضوع البحث ، ويقوم الباحث بتسجيل اإلجا
وقد تم التنسيق إلجراء المقابلة مع رؤساء وأعضاء فرق الفنون الشعبية المشاركين فـي  
مهرجان الجنادرية والذين تم الترتيب معهم من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان ، وقد تـم عمـل   

 للتسـجي بطاقة تحتوي على أسئلة تغطي جميع الجوانب المطلوبة في البحث ، باإلضافة إلى ا
الصوتي ، وقد استخدمت الباحثة أسلوب المقابلة الحرة والتي يوجه بها الباحث أسئلته بشـكل  

  .غير محدد 
إلى هذا النوع من المقابلة بأنها تسمح للفـاحص أن يتفـرع   ) م ١٩٨١( وقد أشار عمر 

، وتتـيح  حديثه إلى أي اتجاه يراه الزما لدراسة الحالة التي أمامه ، وتتميـز بأنهـا طبيعيـة    
  .للمفحوص الشعور باالرتياح واالطمئنان أثناء المقابلة 

 : المالحظة .٢

تعتبر المالحظة وسيلة هامة من وسائل تجميع البيانات ؛ وذلك ألنهـا تسـهم إسـهاما    
، ويمكن تصنيف المالحظة إلى مالحظة بـدون  ) م ١٩٨٤بدر ، ( أساسيا في البحث الوصفي 

إجراء مالحظاته من خالل القيام بدور المتفرج أو المراقـب ،  المشاركة ، حين يقوم الباحث ب
وقد تكون المالحظة بالمشاركة حين يعيش الباحث الحدث بنفسه ويكون عضوا في الجماعـة  

  ) .م ٢٠٠٥عبيدات وآخرون ، ( التي يالحظها 
وقد استخدمت الباحثة طريقة المالحظة بنوعيها ، فقد تمثلت المالحظة بـدون مشـاركة فـي    

لزيارات المتعددة لمهرجان الجنادرية ، وحضور عرض لفرق الفنون الشعبية المشاركة فيه ، ا



 

والمعارض التي تهتم بجمع التراث ، وقد شاركت الباحثة في تعلم طريقة ارتداء أزياء الفنـون  
  .الشعبية ومكمالتها 

 : األدوات المساعدة  .٣

 :لوسائل السمعية والبصرية   .أ 

،  الجنادريـة وقد تمكنت الباحثة من جمع عدد من الوسائل السمعية والبصرية لمهرجان 
، والتي حصلت عليها من كلٍ من وزارة الثقافـة   DVDوالمتمثلة في أشرطة الفيديو وأشرطة 

  . واإلعالم ، ومن جمعية الثقافة والفنون ، باإلضافة إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض 

  :لتسجيل الصوتي   .ب 

ويعتبر التسجيل الصوتي من األدوات الهامة لتوفير الوقت والجهد ، ولالحتفاظ بالطريقة 
الصحيحة لكيفية نطق المسميات التقليدية ، وخاصة في بداية البحـث لحداثـة المصـطلحات    

  ) . م ٢٠٠٢اليماني ، ( بالنسبة للباحثة 
معلومات التي تم تـدوينها خـالل المقابلـة    وقد استخدمت الباحثة هذه األداة لمراجعة ال

  .الشخصية 

 :التصوير   .ج 

بأنواعه المختلفة ، والتي ساعدت الباحثة في وصـف   استخدمت الباحثة وسيلة التصوير
 :  قطع أزياء الفنون الشعبية والمكمالت التابعة لها ، وقد تم التصوير باستخدام 

 :التصوير الفوتوغرافي  .١

صوير أزياء ومكمالت الفنون الشـعبية ، إذ يعتبـر التصـوير    وقد استخدمته الباحثة لت
  . الفوتوغرافي من أفضل وسائل حفظ المعلومات توثيقاً وأكثرها دقة 

وقد أخذت الصور الفوتوغرافية لألزياء والمكمالت عند ارتـدائها ، وقـد تـم رصـد     
  .يان المعلومات الخاصة بكل قطعة ومكمالتها عقب عملية التصوير لحفظها من النس

 :بالحاسب اآللي التصوير  .٢

، واستخدامه يعطي صورة حقيقية حسـية للخامـات        ويعتبر من الوسائل التقنية العالية 
، وقد استخدمته الباحثة إلعطاء صورة واضحة للخامات المستخدمة في ) م ٢٠٠٢اليماني ، ( 

  . البحث 
  



 

 

 : التصوير بكاميرا الفيديو  .٣

لبحثية ، وهو أحد الوثائق الهامة لحفظ التراث والمحافظة وهو من مستحدثات األدوات ا
،  وقـد اسـتخدمته   ) م ٢٠٠٥خوقير ، ( عليه من خالل الكلمة المسموعة والصورة المرئية 

  .الباحثة لوصف األزياء والمكمالت من أجل الحصول على أدق التفاصيل 

 :الخرائط الجغرافية   .د 

لباحثة الخرائط الجغرافية لتحديد مناطق المملكة العربية السعودية ، باإلضافة استخدمت ا
 . إلى تحديد موقع الجنادرية في مدينة الرياض 

 :الرسوم التوضيحية   .ه 
؛ بل كانت هـي   تعتبر الرسوم التوضيحية إحدى وسائل التوثيق واإليضاح الهامة     

، واختراع الحاسب اآللـي ، ف الوسائل الحديثةالوسيلة الوحيدة المستخدمة لإليضاح قبل اكتشا
  . ) م٢٠٠٣،  فدا (ة أحيانًا وآلة التصوير الفوتوغرافي التي ال تعطي األبعاد الحقيقي

وقد تم عمل بعض الرسوم التوضيحية لتوضيح قطع وأجزاء أزياء ومكمـالت الفنـون   
 . الشعبية ؛ لالستفادة منها في عمل تصميمات مبتكرة 

  ئدة العملية للبحث الفا: رابعا 
تم التمكن من جمع أزياء الفنون الشعبية ، وما تتضـمنه مـن مكمـالت ، وحصـرها     
وتوثيقها واالستفادة منها في الدراسة التطبيقية للبحث ؛ وذلك من خـالل عمـل تصـميمات    
مبتكرة من تلك األزياء للرجال والنساء ، ليكون البحث مرجعـا للمهتمـين بدراسـة التـراث     

 .  ، ومن تكون دراستهن معتمدة على الناحية التطبيقية وجمعه 

  منهج البحث : خامسا 
البحث هو الطريقة التي يتبعها الطالب ، ويسير عليها في التفتيش عـن الحقيقـة   منهج 

الستكشافها في موضوعٍ ما وفقاً لألساليب العلمية ، وقد استخدمت الباحثة المـنهج التـاريخي   
  .التجريبي  والمنهج الوصفي والشبه

واألحداث و المواقف التـي مضـى    الظواهردراسة حيث يعتمد المنهج التاريخي على 
أحداثه ، كما قد يرتبط بدراسة وبدراسة الماضي فهو مرتبط   ، عليهـا زمن  قصير أو طويل

ظواهر حاضرة من خالل الرجوع إلى نشأة هذه الظواهر والتطـورات التـي مـرت عليهـا     
  ) .م ٢٠٠٥، عبيدات وآخرون  ( والعوامل التي أدت إلى تكوينها بشكلها الحالي 



 

بينما يقوم المنهج الوصفي على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هـذه  
  ) . م ١٩٩٢مبارك ، ( العوامل التي تتحكم فيها ، واستخالص النتائج وتعميمها الظاهرة، و

أما المنهج التجريبي فهو يهدف إلى استخدام التجربة في إثبات الفـروض ، أو إثبـات   
  ) .  م ٢٠٠٥عبيدات وآخرون ، ( الفروض عن طريق التجربة 

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل أزياء الفنون الشعبية 
  . ومكمالتها في مناطق المملكة المختلفة ، ومن ثم ابتكار تصميمات معاصرة منها 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 
  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ألزياء الفنون الشعبية ومكمالتها في  ةيلالدراسة الوصفية والتحلي
  المملكة العربية السعودية

  
تميز تراث المملكة العربية السعودية باألصالة والعراقة ؛ لما له من جذور تاريخية  

وجدير بالذكر أن .  -خاصة في مجال األزياء  –عميقة ترجع إلى مختلف العصور اإلسالمية 
األلبسة التي استخدمت كان بعضها ألبسة عربية أصيلة عرفها العرب منذ العصور الجاهلية ، 

بب ـواستمر استخدامها في العصر اإلسالمي ، والبعض اآلخر أخذ عن طريق االختالط بس
لمين ـتداولة بين المسـالم سةـبحت من األلبـارة ؛ فأصـرة والتجـج والعمـارات الحـزي
  ) .م  ١٩٩٣جريس ، ( 

واألزياء تختلف من شخص آلخر ، ومن طبقة إلى أخرى في المجتمع ، ومن منطقة إلى  
منطقة أخرى ، ومن بلد إلى آخر ، وتتحكم فيها عدة عوامل ؛ كالعوامل الجوية والبيئية 

ولما كانت . والدينية والسياسية والجغرافية واالجتماعية والتاريخية واالقتصادية والنفسية 
جزءا هاما من التراث الخاص بالشعوب فإن دراستها من األهمية بمكان ، فالمتأمل لألزياء 

  ) . م  ٢٠٠٥خوقير ، ( يستطيع أن يعرف البلد أو المنطقة التي ينتمي إليها كل زي 
ة السعودية المختلفة وقد تأثرت أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها في مناطق المملكة العربي

بعدت عوامل ؛ تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية ، والتي كان لها األثر الكبير في 
التنويع واألصالة والغنى واألناقة من حيث ؛ التصميم واللون والخامة والزخارف ، مما يجعل 

  .منها منبعا ثريا البتكار أزياء نسائية معاصرة 
لفنون الشعبية ومكمالتها في المملكة العربية السعودية ، ومن خالل دراسة أزياء ا

استطاعت الباحثة أن تضع عدة محاور لدراسة تلك األزياء ومكمالتها وتحليلها ؛ فقد شملت 
الدراسة خمسة مناطق تم تقسيمها وفقًا للتقارب الجغرافي ، وتشابه العادات والتقاليد واألزياء 

  :وهي على النحو التالي ، بها 
  المنطقة الوسطى : الً أو
  .منطقة الرياض والمدن التابعة لها ، ومنطقة القصيم والمدن التابع لها : وتتمثل في  

  المنطقة الشرقية : ثانياً 
  .الدمام ، الخبر ، الظهران ، القطيف ، الهفوف ، الجبيل : وتتمثل في  

  المنطقة الشمالية : ثالثاً 
  .، القريات حائل ، تبوك ، سكاكا : وتتمثل في  
  



 

  المنطقة الغربية  : رابعاً 
  .مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جده ، ينبع ، الطائف : وتتمثل في 

  المنطقة الجنوبية : خامساً 
  . جازان ، عسير ، الباحة ، نجران : وتتمثل في 

  :وقد تناولت محاور العرض على البيانات التالية 
 .مسمى الرقصة الشعبية  .١

 ) .األزياء ، أغطية الرأس ، مكمالت الزي ( الزي مكونات  .٢

 .الناحية الوظيفية  .٣

 .الناحية الجمالية  .٤

الخامة ، اللون ، طول الزي واتساعه ، أجزاء الزي ، التطريز ( تحليل الزي  .٥
 ) .والزخرفة 

 ) .األزياء ، أغطية الرأس ، المكمالت ( صورة  .٦

 .الرسم التوضيحي  .٧

وتحليل أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها وفقاً للبيانات السابقة وقد تمت االستفادة من دراسة 
 .في الدراسة التطبيقية للبحث 

  
  

  
  

 

 

 

 

 

  
  



 

  العربية السعودية الفنون الشعبية في المملكة تحليل أزياء ومكمالت
  لفنون الشعبية في المنطقة الوسطىأزياء ومكمالت ا: أوالً

  الرسم التوضيحي –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

  العرضة النجدية: أوالً
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) ٤٧( صورة 
أزياء ومكمالت العرضة 

  النجدية

  مكونات الزي  ٢
  -أغطيــة الــرأس  –الدقلــة  – المــردن( 

مكمالت ) العقال -الغترة أو الشماغ –الطاقية 
  ).الخنجر -الحزام -المحزم( الزي 

الناحية   ٣
  الوظيفية

نظرا لكون العرضة عرفت بأنها رقصة  - ١
فقد كان إبراز ذلك واضـحا فـي   ، حرب
حمل (والتي تكون من مستلزماتها ، أزيائها
المحـزم المحمـل بالرصـاص    ، السيف

  ).والحزام الذي يحمل الخنجر، والسالح
إبراز جمال كـم الـزي الـذي تحتـه      - ٢

 ) .المردون(والمسمى 

ـ  (نظراً ألن الثوب األساسي  - ٣ ) ردون الم
قـد يكـون   ، يتميز بأنه من قماش خفيف

استخدام الدقلة فوقه لغرض إضفاء سـترة  
  .لالبسه

الناحية   ٤
  الجمالية

) المـردن (نظرا ألن القطعة الداخلية  - ١
سادة وخالية تماما من أي تطريز أو 
زخرفة ، فإن لبس الدقلة فوق هـذا  
الزي يضفي قيمة جماليـة ، لكـون   
قماش الدقلة من الكشـمير المنسـوج   
بطريقة الجاكـار ، والـذي يتميـز    
برسومات زخرفية ملونة تغطي الزي 

 بالكامل

  .تعطي الدقلة شكل جمالي لمرتديها  - ٢
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٥  
تحليل 

  المردون - ١  مكونات الزي

  ) ٤٨( صورة 
  المردن

  الخامة  ٥- ١
يمتـاز  ، ١×١قماش خفيف من نسيج سـادة  

  .باالنسدال

يستخدم اللون األبيض أو السكري في أغلـب    اللون  ٥- ٢
  .األحوال

طول الزي   ٥- ٣
  واتساعه

يتحدد طول الزي واتسـاعه بحسـب طـول    
وحجم الشخص سواء في الطـول الكلـي أو   

طول الزي لمرتديـه  حيث يصل ، الكمطول 
  .عادة إلى الكعبين

  أجزاء الزي  ٥- ٤

دائرية صغيرة بحجم رقبـة  : حردة الرقبة - ١
سـم  ١٥بها فتحة طولية بمقدار ، الشخص

تنتهي " الزبزور"أو " بالمرد"تقريباً تسمى 
وتقفل ، بطانتها السفلية بشكل مثلث صغير

تتصل المرد بقطعـة  " كبسونات"بواسطة 
والوظيفـة  " مخبأ "بيضاوية داخلية تسمى 

، األساسية لها لحمل األغراض الشخصية
  .وذلك لخلو الجناب من الجيوب

: ٢كول صيني بارتفاع من : شكل الكولة - ٢
 .سم تقريبا٣ً

، تتخذ حردة اإلبط الشـكل المربـع  : الكم - ٣
وعادة تكون متسعة حيث يصـل عمقهـا   

سم تقريباً أما الكم فالحافـة  ٣٠: ٢٥من 
، نهاية الذراعالعليا منه يصل طولها إلى 

والحافة السفلى منه تصل إلى ثلثي سـاق  
 .مرتديها

قطعة تشـبه التخراصـة فـي الشـكل      - ٤
فهي تـربط  ، والوظيفة ولكنها أكبر حجماً

  
  
  

  
  ) ١( شكل 

  رسم توضيحي للمرودن
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، قصة الكم والجناب بالبدنة مـن األمـام  

وتبدأ من الثلث األخير من خـط الكتـف   
سـم  ١٥إلى أسفل حردة اإلبط بحـوالي  

 .تقريباً

عـن قطعتـين    وهي عبـارة : الجناب ٦-٥
ضيقة من األعلـى  ) ٤(متصلة بالقصة رقم 

والغـرض  ، وتتسع كلما اتجهنا إلى خط الذيل
 .منها إعطاء الزي االتساع المطلوب

وهي عبارةعن قطعة مستطيلة من : البدنة -٧
األمام والخلف تبدأ من ثلثي خط الكتف إلـى  

  .خط الذيل

٥- ٥  
التطريز 
  والزخرفة

يخلو المردون من وجود التطريز والزخرفـة  
  .به نظراً لكونه لباساً داخلياً

  

  الدقلة - ٢    

  ) ٤٩( صورة 
  الدقلة

قماش الصوف الملون مثل الجوخ أو الكشمير   الخامة  ٢- ١
  .المنسوج بطريقة الجاكار

تتوفر ألوان متعددة للدقلـة الزاهيـة منهـا      اللون  ٢- ٢
  .والداكنة

٢- ٣  
طول الزي 
  واتساعه

تصل طول الدقلة من األمام والخلـف إلـى   
الكعبين وتكون باتساع بسيط لكونهـا تلـبس   

  .فوق زي المردون

  أجزاء الزي  ٢- ٤

تتخذ فتحة الرقبـة الشـكل   : حردة الرقبة - ١
  .الدائرية

سم ٤: ٣كول صيني بارتفاع من : الكولة - ٢
 .تقريباً 

 والكـم حرة اإلبط دائرية وواسـعة  : الكم - ٣
ن حـردة اإلبـط إلـى    الشكل م مستطيل

لخروج أكمـام   ةفتح منتصف الكف و به
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سـم  ١٥: ١٠مـن   لـه المردون يبلغ طو

 .تقريباً

ــين : البــدن - ٤ وهــي عبــارة عــن قطعت
مستطيلتين مـن األمـام تلـف بطريقـة     

ــوط ، الكروازيــة وتقفــل بواســطة خي
أما الخلف فيتكون قطعة واحـدة  ، القيطان

خط الذيل  وتكون للدقلة فتحتان في نهاية
ســم تقريبــاً إلعطــاء ٣٥ -٣٠بمقــدار

  .الراقص سهولة في الحركة

  

  
  ) ٢( شكل 

  رسم توضيحي للدقلة    
  

  
  
  
  
  

التطريز   ٢- ٥
  والزخرفة

نظرا لكون أقمشة الدقلة تكون مـن قمـاش   
الكشمير المنسوج بطريقة الجاكار فإنه غنـي  

  .بوجود الزخرفة به
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أغطية   ٦
  الرأس

وهي الطبقة األولى من أغطيـة  : الطاقية - ١
، وهي تغطي أعلى منطقة الرأس، الرأس

وتصنع من قماش القطـن األبـيض أو   
، وتطرز بخيوط الحرير األبـيض ، الكتان

ومنها مـا  ، ومنها ما يطرز بخيوط بالزي
ومنها ، يكون مبطن ومحشو بحشو خفيف

وتتكون مـن جـزءين ؛   ، ما يكون مخرم
ئري الشكل بحجـم  الجزء العلوي يكون دا

والجزء السفلي عبارة عـن  ، هامة الرأس
تقريبـاً   ٨: ٦شريط يتراوح عرضه من 

ومـن  ، تحاطان مع بعضـهما الـبعض  
وظيفة الطاقية أنها تمنـع الغتـرة مـن    
االنزالق باإلضافة إلى حماية الرأس من 
حرارة الشمس في الصيف ومن البرد في 

  .فصل الشتاء

  

  ) ٥٠( صورة 
  المبطنةالطاقية 

  

  ) ٥١( صورة 
  الطاقية المخرمة

تعتبر الغترة الطبقة الثانيـة مـن   : الغترة - ٢
وهي عبارة عـن قطعـة   ، أغطية الرأس

األبـيض  ) الفـوال ( مربعة من قمـاش  
تحاط الغترة بغرزة اآلجـور أو  ، الخفيف

يتم تثبيتها ، تكون منتهية أطرافها بالتتسيل
 بشكل مثلث لها مرزام أو عـدة مـرازم  
وهو انثناء أو أكثر في وسط الغترة وقـد  

توضع فوق ، يستغنى عن هذه االنثناءات
  .تثبت بالعقالقد الطاقية و

  

  ) ٥٢( صورة 
  الغترة
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يعتبر الشماغ الطبقة الثانية مـن  : الشماغ - ٣    

وهي عبارة عـن قطعـة   ، أغطية الرأس
تطـرز  ، مربعة من قماش القطن األبيض

تطريزاً آلياً بخيـوط بيضـاء أو ملونـة    
ــر إال أن   ــود واألخض ــاألحمر األس ك
تطريزها باللون األحمـر هـو األكثـر    

يتم تثبيتهـا بشـكل   ، استعماالً في المملكة
وقـد  ، عدة مـرازم  مثلث لها مرزام أو

يوضع فوق ، يستغنى عن هذه االنثناءات
  .تثبت بالعقالقد الطاقية و

  ) ٥٣( صورة 
  الشماغ

  
  
  
  

  ) ٥٤( صورة 
  زخاف األشمغة

     
وهو عبارة عن حبل سـميك  : العقال - ٤

بشكل الطوق يثنى ليصبح على شكل 
تكون ، دائرتين أحدهما فوق األخرى

يصنع مـن  ، على حسب حجم الرأس
وقد تطورت صناعة ، الصوفخيوط 

العقال بحيث دخل في صنعه استخدام 
ويعتبـر  ، خيوط الحريـر والقطـن  

، الصوف من أجود األنواع وأفضلها
، وهو عادة ما يكون باللون األسـود 

والغرض من استخدامه هـو تثبيـت   
  .الغترة أو الشماغ على الرأس

  
  

  
  

  
  ) ٥٥( صورة 

  العقال
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  مكمالت الزي  ٧

وهو عبارة عن حزام مصـنوع  : المحزم -١
من الجلد يتكون من قطعتين توضـع بشـكل   
. متقاطع على الجزء العلـوي مـن الجسـم   

توضع على الكتـف األيمـن   : القطعة األولى
وتنتهي إلى ما تحت الخصـر فـي الجنـب    

والقطعـة  ، وتكون لحمل المسـدس ، األيسر
تكون على الكتف األيسر وتنتهي إلى : الثانية

ي الجنب األيمـن وتكـون   ما تحت الخصر ف
  .بالمجنَدويسمى أحياناً ، الرصاص  لحمل

  
   )٢)          (  ١ (  

   
  ) ٥٦( صورة 

  المحزم

يصنع من الجلد ويكون مطـرزاً  : الحزام -٢
بخيوط معدنية ذهبية أو فضية أو من خيـوط  

أو من األقمشة المطرزة آليا ، النايلون الملونة
غمد يه مثبت علبخيوط ذهبية وفضية ويكون 

يوضع في منطقـة الوسـط فـوق    ، الخنجر
  .المحزم 

  

  
  ) ٥٧( صورة 

  الحزام

وتكون مثبتة على الحزام وتتكون : الخنجر -٣
  :من
وهي الحافة العليا مـن الخنجـر   : المقبض -١

والتي يتم من ، وتكون متصلة بالنصل أو السكينة
  .خاللها سحب النصل أو السكينة من الغمد

تكون على شكل بيضاوي : أو السكينةالنصل  -٢
  .وتصنع من البرونز والصلب والحديد، تقريباً

ويصـنع  ، ويكون بنفس شكل النصل: الغمد -٣
من الخشب ويغطى بالجلد أو القماش أو الصفائح 

يـزين بسالسـل وحلقـات    ، المعدنية المنقوشة
  .وأشكال هندسية معدنية

  

  

  ) ٥٨( صورة 
  الخنجر
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  التوضيحي

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

    السامري: ثانياً

أغطية ، السديري أو الجاكيت، الثوب(   مكونات الزي  ٢
  ).العقال، الشماغ ، طاقية ، الرأس

  ) ٥٩( صورة 
  أزياء السامري

  )الثوب مع السديري ( 

  
  ) ٦٠( صورة 

  أزياء السامري 
  )الجاكيت الثوب مع ( 

الناحية   ٣
  الوظيفية

  
  

قـد  ، خفيفنظرا ألن الثوب يكون من قماش 
أو الجاكيـت فوقـه   ، يكون لبس السـديري 

  .بغرض حماية الجسم من أحوال الطقس
  
  
  

الناحية   ٤
  الجمالية

  
  
  
  
  

، نظرا لكون الرقصة تؤدي بوضع الجلـوس 
فإن ارتداء السديري أو الجاكيت فوق الثـوب  

جمالية لمـا يحتويـه مـن    يضفي عليه قيمة 
رسومات وزخارف على المنطقة العلوية من 

والتي تكون ظاهرة أكثر من المنطقـة  ، الجسم
  .السفلية 
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  التوضيحي

تحليل مكونات   ٥
  الثوب  - ١  الزي

  
  
  
  

  
  

  ) ٦١( صورة 
  الثوب

  .الحرير، الكتان، القطن  الخامة  ١- ١

  .السكري، األبيض  اللون  ١- ٢
  

  أجزاء الزي  ١- ٣

دائرية الشكل وبهـا فتحـة   : الرقبة حردة -١
سم وتسمى  ٣٥-٣٠طولية تتراوح طولها من 

  .بالزبزور
  .كول صيني أو الكول المقلوب: الكولة -٢
والكـم  حردة اإلبط مربعة الشـكل  :  الكم -٣

ضيق تـدريجيا إلـى خـط    مستطيل الشكل ي
األسورة وتكون لألسورة فتحـة ال يتجـاوز   

ر ســم وتقفــل بواســطة األزرا١٠طولهــا 
وهو ) الكبك(والعراوي أو تقفل بما يسمى بـ 

عبارة عن قطعة معدنيـة بأشـكال مختلفـة    
، وظيفتها إقفال الفتحة الموجودة في األسـورة 

  .وقد تكون األسورة بدون فتحة
وهي عبارة عن قطعة مسـتطيلة  : البدن -٤

الشكل تبدأ من خط الكتف إلى نهاية الثـوب  

  ) ٣( شكل رقم 
رسم توضيحي للثوب من 

  األمام
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  التوضيحي

ألمامي ويكون على الجهة اليسرى من البدن ا
  .جيب

وهي عبارة عن قطعة مربعة : التخراصة -٥
  .والبدن والجناب الكمتربط بين ، الشكل

وهـي عبـارة عـن قطعتـين     : الجناب -٦
والغرض منها ، مستطيلتين على جانبي البدنة

إعطاء الثوب االتساع المطلوب وتكون بهـا  
  .الجيوب

عبارة عن قطعة مستطيلة الشكل بعرض  -٧
اإلبط اليمنى إلى حردة اإلبط  يصل من حردة

سـم   ١٠-٨اليسرى وبطول يتـراوح مـن   
  .تقريبا ولم يعرف لها اسم محدد

  ) ٤( شكل رقم 
رسم توضيحي للثوب من 

  الخلف
  
  
  
  

التطريز   ١- ٤
  والزخرفة

يخلو الثوب المستخدم لرقصة السامري مـن  
الجاكيت نظراً الرتداء السديري أو ، التطريز

  .رة التطريز بهمافوقه واللذين يتميزان بكث
    .السديري أو الصدرية - ٢    

  
  
  

  ) ٦٢( صورة 
  السديري

قماش الشـمواة المـبطن بقمـاش الفسـكوز       الخامة  ٢- ١
  .الصناعي

  اللون  ٢- ٢
  . الكحلي، األسود 

  

طول الزي   ٢- ٣
  واتساعه

، يصل طول الزي إلى ما بعد خـط األرداف 
، ويكون باتساع بسيط لكونه يلبس فوق الثوب

وليكون بمقاسات مختلفة حسب طول وحجـم  
  .األلبسة
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  التوضيحي

  أجزاء الزي  ٢- ٤

ولهـا مـن   ) ٧(على شكل: الرقبة حردة -١
األمام فتحة في المنتصف إلى نهايـة الـزي   
تسمى بالمرد تقفل بواسـطة كـور مغطـاة    

  .بخيوط ذهبية معدنية وعراوي
  .حردة دائرية وواسعة: حردة اإلبط -٢

وهي عبـارة عـن قطعتـين    : األمام -٣،٤
  .متماثلتين في الشكل والطول

شك
( ل 
٥ (  

رس
م 

  توضيحي للسديري

التطريز   ٢- ٥
  والزخرفة

يتم استخدام خيوط القياطان الرفيعة : التطريز
  .ذات اللون الذهبي

يتميز السديري بكثـرة الزخرفـة   : الزخرفة
النباتية والهندسية والموزعة على كامل أجزاء 

  . الزي من األمام والخلف

  

    الجاكيت - ٣    

  ) ٦٣( صورة 
  الجاكيت

  
  

  ) ٦( شكل 
  رسم توضيحي للجاكيت

الشـمواة المـبطن بقمـاش الفسـكوز     قماش   الخامة  ٣- ١
  .الصناعي

  الكحلي، األسود   اللون  ٣- ٢

طول الزي   ٣- ٣
  واتساعه

، يصل طول الزي إلى ما بعد خـط األرداف 
ويكون باتساع بسيط لكونه يلبس فوق الثوب 
ويتوفر بمقاسات مختلفة حسب طول وحجـم  

  .البسه

  أجزاء الزي  ٣- ٤

دائرية بحجم رقبة الشخص : الرقبة حردة -١
  .لها فتحة في المنتصف إلى نهاية الزي

كول صيني بارتفاع بسـيط مـن   : الكولة -٢
  .سم تقريبا٢-١
  .حردة مربعة الشكل: حردة اإلبط -٣
وبعـرض   مستطيل الشكل وواسـع : الكم -٤

ي من األعلى إلى األسفل يصل طولـه  متساو



 

  الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

ولها من فتحة يتراوح ط له، إلى نهاية الزراع
  .سم تقريبا ١٥ -١٠
وهي عبـارة عـن قطعتـين    : األمام -٥،٦

وتكـون  ، متماثلتين فـي الشـكل والطـول   
  .منفصلتان عن بعضهما البعض

التطريز   ٣- ٥
  والزخرفة

يتم باستخدام خيوط الغيطان الرفيعة : التطريز
  .جدا ذات اللون الذهبي

يتميز الجاكيت كذلك بكثرة الزخرفة : الزخرفة
النباتية والهندسية والموزعة على كامل أجزاء 

  .الكمالزي من األمام والخلف وعلى 

  

  أغطية الرأس  ٦
  .الطاقية  - ١
 .الغترة والشماغ - ٢

  .العقال - ٣
  سبق الحديث عنهم

  مكمالت الزي  ٧
  .تخلو أزياء رقصة السامري من المكمالت 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 الفنون الشعبية في المنطقة الشرقية ومكمالت أزياء : ثانيا 

  الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي   البيانات  م
  التوضيحي

١  
  مسمى

الرقصة 
  الشعبية

  العرضة البحرية: أوالً
  

  
  ) ٦٤( صورة 

  أزياء العرضة البحرية

  ).الغترة ( أغطية الرأس ، الوزار، الفانيلة  مكونات الزي  ٢

الناحية   ٣
  الوظيفية

يتميز مناخ المنطقة الشرقية بالرطوبة لكونها 
ونظرا لكـون  ، تقع على ساحل الخليج العربي

العرضة البحرية تقام أثناء عمليـة اإلبحـار   
فإن ارتداء مثل هـذا النـوع مـن    ، والصيد

األزياء يساعد على سهولة الحركة باإلضـافة  
لكون ارتداء الفنيلـة والتـي تكـون غالبـاً     

لتساعد على امتصـاص  ، نوعة من القطنمص
  .العرق

الناحية   ٤
  الجمالية

تعطي شكالً جماليا يميز البحارة في كافة دول 
الخليج العربي بشكل عام والمنطقة الشـرقية  

هم ونظراً الرتبـاط ، من المملكة بشكل خاص
كس ذلك علـى  الوطيد بالبحر وزرقته مما انع

أثنـاء   أزياء العرضة البحرية التي يمارسونها
  .عملية الصيد واستخراج اللؤلؤ

تحليل مكونات   ٥
  الزي

    نيلةاالف - ١
  



 

    القطن  الخامة  ١- ١
  

  ) ٦٥( صورة 
  الفانيلة

  األبيض  اللون  ١- ٢

طول الزي   ١- ٣
  واتساعه

حسـب حجـم    واتساعهايختلف طول الفنيلة 
وتتـوفر بعــدة  ، الشـخص المرتـدي لهــا   

  .مقاســات

  الوصفيالتحليل   البيانات  م
  الرسم –الصورة 

  التوضيحي

بحردة رقبـة دائريـة    فنيلةوهي عبارة عن   أجزاء الزي  ١- ٤
  .كمان قصيرانوحردة إبط دائية ولها ، الشكل

  
  
  

  
  )  ٧( شكل 

  رسم توضيحي للفانيلة

التطريز   ١- ٥
    -  والزخرفة

  الوزار - ٢    

  
  ) ٦٦( صورة 

  الوزار
  

  
  

  كتان ، قطن   الخامة  ٢- ١
  يتوفر منه ألوان عديدة   اللون  ٢- ٢

  وصف الزي  ٢- ٣

  
وهو عبارة عن قطعة مستطيلة يخاط طرفهـا  

تكون من قمـاش  ، ليعطي الشكل األسطواني 
) كاروهـات (مقلم بخطوط طويلة وعرضية 

يلف حول الجزء السفلي مـن  ، بلونين أو أكثر
  يعمل له،  طـطقة الوسـالجسم ابتداء من من

فـي  ، ويثبـت   جانبية لتسهيل الحركة ةكسر 



 

  .منطقة الوسط بعمل ثنية له 
  
  
  

  
  

( شكل   ) ٨
رسم 

  توضيحي للوزار

التطريز   ٢- ٤
  والزخرفة

من وجود التطريز به ، بينمـا  ) الوزار(يخلو 
يكون عـادة مصـنوع مـن الخامـات ذات     

الزخارف بـالخطوط الطوليـة والعرضـية           
  .وبعدة ألوان ) كاروهات ( 
  

  

الرسم   –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

  أغطية الرأس  ٦

  :الغترة 
يختلف ارتداء الغترة أثناء أداء العرضة 

البحرية حيث أنها تلف بطريقة تمنع سقوطها 
أثناء أداء الرقصة نظراً لكونها تلبس بدون 

  .طاقية 
  

  ) ٦٧( صورة 
طريقة لف الغترة في 

  العرضة البحرية
  

  



 

  ومكمالت الفنون الشعبية في المنطقة الشمالية أزياء: ثالثاً

  التحليل الوصفي  البيانات  م
 –الرسم  –الصورة 

  التوضيحي

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

  الدحه: أوالً
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٦٨( صورة 
  أزياء الدحة

، أغطية الـرأس ، ) المشلح( البشت، الثوب(   مكونات الزي  ٢
  ).عقال، غترة أو شماغ، طاقية

الناحية   ٣
  الوظيفية

تتميز المنطقة الشمالية ببرودة جوها أغلـب  
وقد يكون ارتداء البشت فـوق  ، مواسم السنة

الثوب بغرض حماية الجسـم مـن بـرودة    
  .الطقس

الناحية   ٤
  الجمالية

مفتوحا من ، تتضح جمالية الزي كونه واسعاً
األمام مما سهل على الراقص إمساك طرفيه 

  .بطريقة معاكسة وتحريكه لألعلى ولألسفل

تحليل   ٥
  سبق الحديث عنه  الثوب - ١  مكونات الزي

    )المشلح ( البشت  - ٢    
  

  
  ) ٦٩( صورة 
  )المشلح ( البشت 

  
  
  

  .والوبر، الصوف  الخامة  ٢- ١

يختلف لون البشت بحسب لون الحيوان الذي   اللون  ٢- ٢
  . الصوف أو الوبر أخذ منه

  وصف الزي  ٢- ٣

، وهو عبارة عـن رداء طويـل فضـفاض   
يتكون من قطعتين رئيسيتين أفقيتين واحـدة  

والثانيـة  ، تبدأ من الكتف إلى نصف األرجل
تبدأ من نصف األرجل إلى أسفل الرجلين أو 

ويتم توصـيل هـاتين القطعتـين    ، الكعبين
وتسمى المنطقة التي تخاط ، بواسطة الخياطة

وتكون مفتوحة ، الخبنةبفيها هاتان القطعتان 
 الكـم من األمام وتنتهي فيها فتحة األمـام و 



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

ويكون الجزء العلوي مـن  ، يطان الذهبيبالق
الفتحة األمامية مطرز يدويا بخيوط الـزري  
تنتهي بخيط سميك ينتهي بكور ذهبية مغطاة 

  .بخيوط معدنية ذهبية
  
  
  
  

  

  
  ) ٩( شكل 
  )المشلح ( البشت 

  

التطريز   ٢- ٤
  والزخرفة

) الزري( استخدمت الخيوط الذهبية: التطريز
كذلك تستخدم الخيوط الحريريـة  ، والفضية

  .في تطريز البشت" ميسالبر"
، تتم زخرفة البشـت بالزخـارف الهندسـية   

الخطوط المتوازية وغير ، الخطوط المستقيمة
  .الخطوط المتقاطعة المنكسرة، المتوازية

  

أغطية   ٦
  الرأس

  .الطاقية  - ١
 .الشماغ  وأالغترة  - ٢

  .العقال - ٣
  سبق الحديث عنهم 

    .تخلو أزياء رقصة الدحة من المكمالت   مكمالت الزي  ٧
  

  



 

  أزياء ومكمالت الفنون الشعبية في المنطقة الغربية : رابعاً

  التحليل الوصفي  البيانات  م
 –الرسم  –الصورة 

  التوضيحي

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

  المزمار: أوالً
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) ٧٠( صورة 
  أزياء ومكمالت المزمار

مكونات   ٢
  الزي

، قـاووق ، أغطية الرأس، السديري، الثوب(
  ).البقشة(مكمالت الزي ، عمة

الناحية   ٣
  الوظيفية

رقصة المزمـار سـكان منطقـة     تميز أزياء
ونظرا لكون الرقصة ال تحتاج إلـى   الحجاز

الكثير من الحركة تتضح مناسبة الزي لمثـل  
  .هذا النوع من الرقص

الناحية   ٤
  الجمالية

تعطي تميز وشكل جمالي لأللبسـة وخاصـة   
والتي تتميز أقمشتها  والبقشةفي ارتداء العمة 

  .الزخرفة وبألوانها الزاهيةبكثرة وجود 

٥  
تحليل 

مكونات 
  الزي

  سبق الحديث عنه  الثوب - ١

    السديري - ٢    
  
  
  
  

  
  ) ٧١( صورة 

  السديري

  الحرير، الكتان، القطن  الخامة  ٢- ١

  اللون  ٢- ٢

بألوان مختلفة حسب حالة ر يتوف
فتلبس األلوان الزاهية في فصل ،الطقس
  .واأللوان الداكنة في فصل الشتاء، الصيف

  
  
  
  
  
  



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

  أجزاء الزي  ٢- ٤

حردة رقبة على شـكل  : حردة الرقبة - ١
)٧.(  

 .كم دائرية وليس لها : حردة اإلبط - ٢

وهي عبـارة عـن قطعتـين    : األمام -٣،٤
وتكـون  ، متماثلتين فـي الشـكل والطـول   

تقفـل بواسـطة    منفصلتين عـن بعضـهما  
  .راوياألزارير والع

  
  ) ١٠( شكل 

  رسم توضيحي للسديري

التطريز   ٢- ٥
  والزخرفة

يخلو السديري من وجود التطريز والزخرفـة  
  .به 

  

أغطية   ٦
  الرأس

وهي الطبقة األولى مـن  :  القاووق .١
أغطية الرأس، وهي تشبه الطاقية من 
حيث الخامة المصنوعة منهـا ، إال  
أنها تطرز بخيوط الحرير األبـيض  

وهي عبارة عن طاقية طويلة . فقط 
مجوفة بشكل أكثر من الطاقية العادية 

 .،تشبه القلنسوة وتلف حولها العمة 

وهي عبارة عن قطعة تكون : العمة  .٢
ة أو مربعة الشكل من القماش مستطيل

القطني أو الكتاني المقلـم بخطـوط   
طولية وعرضية وغالبا مـا تكـون   
باللونين األبيض واألصفر أو األبيض 
ــي،  ــيض والبن ــالي أو األب والبرتق
المطرز آليا بخيوط القطن بزخـارف  
على كامل القطعة ينتهـي طرفاهـا   
األيمن واأليسر بأهـداب ، ويكـون   

والسفلي بدون أهداب طرفاها العلوي 
،أو قد تخلو من األهداب من جميـع  

  
  
  
  

  ) ٧٢( صورة 
  القاووق

  
  ) ٧٣( صورة 

  قماش العمة
  
  
  
  
  



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

األطراف ، تلف حـول القـاووق ،   
ويتدلى لها طـرف مـن الخلـف ،     
وتسمى عند الـبعض فـي منطقـة    
الحجازبالعمة الغبـاني أو اليابـاني،   
ألنها كانت تأتي من اليابان في موسم 
الحج ، والـبعض يسـميها بالعمـة    

بسوريا الحلبي، نسبة إلى مدينة حلب 
  .والتي تشتهر بصنع أقمشة العمة 

  

  ) ٧٤( صورة 
  طريقة لف العمة

مكمالت   ٧
  الزي

  :البقشة أو الكمر
وهي عبارة عن قطعة مربعة أو مستطيلة من 

تلف حول منطقة الوسـط  ، نفس أقمشة العمة
  .والزينةبغرض وضع األدوات الشخصية 

  ) ٧٥( صورة 
  )الكمر ( البقشة 

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

  الخبيتي: ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٧٦( صورة 
  أزياء ومكمالت الخبيتي

مكونات   ٢
  الزي

أغطية الـرأس   –السروال  -الثوب الحويسي
ـ ) شماغ أو غترة  -طاقية( الت الـزي  مكم
  ).المسبت(

الناحية   ٣
  الوظيفية

تمتاز رقصة الخبيتي بكثرة دوران الـراقص  
ومن هنا جاء الغرض من اسـتخدام الثـوب   

والذي يتميز باالتساع ، الحوسبي لهذه الرقصة
والذي يعطي سهولة للـراقص فـي   ، الكبير

  .الدوران والحركة

الناحية   ٤
  المجالية

يعطي زي رقصة الجنيتـي شـكال جماليـا    
يكثر به و، فهو يتوفر بألوان متعددة، لمرتديه



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

كمـا يعطـي الثـوب    ، التطريز والزخرفـة 
الحويسي شكالً جماليا لمرتديـه إذا يصـبح   

  .شكله مثل المظلة أثناء دوران الراقص به
  

٥  
تحليل 

مكونات 
  الزي

  الثوب الحويسي - ١
  

  ) ٧٧( صورة 
  الثوب الحويسي 

  الكتان، القطن  الخامة  ١- ١
  .ومنها الداكنةيتوفر بألوان مختلفة الزاهية   اللون  ١- ٢

طول الزي   ١- ٣
  واتساعه

يتحدد طول الزي واتساعه بحسـب طـول   
وحجم الشخص سواء في الطـول الكلـي أو   

حيث يصل طول الثوب الحويسي ، الكمطول 
لالبسه إلى منتصف الساق ويكـون باتسـاع   

  .كبير

  أجزاء الزي  ١- ٤

دائرية  بحجم رقبـة   حردة: حردة الرقبة -١
لها فتحة طولية من األمام تسـمى  ، الشخص

المرد تبدأ من حردة الرقبة إلى ما قبـل  "بـ 
" الكسـون "تقفل بواسطة ، سم٣خط الوسط بـ

" تتصل بها قطعة بيضاوية الشـكل تسـمى   
  .لوضع األدوات الشخصية" الجيب

سـم   ٣: ٢كول صيني بارتفاع : الكولة -٢
  .تقريباً

 الكـم و، اإلبط دائرية الشكل حردة: الكم -٣
واسعة من األعلى وتضيق بشكل بسيط إلـى  

لهـا  ، يصل طولها إلى نهاية الزراع، األسفل
  .سم تقريبا٤-٣أسورة بعرض من 

وهي عبـارة عـن قطعـة    : جزء األمام -٤

  
  ) ١١( شكل 

رسم توضيحي للثوب 
  الحويسي



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

  .مربعة الشكل لها مرد في المنتصف
الجزء السفلي من الزي وهي عبارة عن  -٥

، د وتنقص عن ذلكقطعة مثلثة الشكل قد تزي
سم وتأخذ باالتساع تدريجياً ١٥تكون بعرض 

سم يـتم  ٣٠إلى األسفل إلى أن تصل باتساع 
وصلها مع بعضها البعض بواسطة الخياطـة  
وتلزم في منطقة الوسط حسب مقاس وسـط  

  .مرتديها

التطريز   ٥
  والزخرفة

استخدم التطريز اآللي في تطريـز  : التطريز
الثوب الحويسي على الكولة والمرد ومنطقـة  

علـى خـط األسـورة     الكـم الصدر ونهاية 
  .والظهر
خطوط مستقيمة (الزخرفة الهندسية : الزخرفة
، )الخطوط المائلة، خطوط منكسرة، ومتوازية

وخطوط متقاطعة تعطي شكل مثلثـات مـن   
الزخرفة الرئيسية بهـا  الخلف وتعتمد بشكل 
) السـيفين والنخلـة   ( على شعار المملكـة  

بوحدتين من األمام ووحـدة فـي منتصـف    
  .الخلف

  

    السروال - ٢    
  
  
  

  ) ٧٨( صورة 
  السروال

  .القماش القطني المخلوط   الخامة  ٢- ١
  .األبيض  اللون  ٢- ٢

٢- ٣  
طول الزي 
  واتساعه

يكون بحسب طول وحجم الشخص المرتـدي  
يبدأ طول السروال من خط الوسط إلى  إذ، له

ويتوفر فـي األسـواق   ، نهاية الساق لمرتديه
  .بمقاسات مختلفة

  



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

  وصف الزي  ٢- ٤

ويتكون من قطعتين ، يشبه البنطلون األفرنجي
يتم خياطتهما مع بعضهما البعض في 

يدكك بواسطة شريط مطاطي في ، المنتسف
  . منطقة الوسط

  
  
  

  
  

  ) ١٢( شكل 
  للسروالرسم توضيحي 
  

أغطية   ٦
  الرأس

  .طاقية - ١
 .الغترة وأالشماغ  - ٢

يلف الشماغ أو الغترة بطريقة معينة بحيـث  
  .تمنع تحريكها أو فكها أثناء عملية الدوران

  
  
  
  

  ) ٧٩( صورة 
  طريقة لف الشماغ

مكمالت   ٧
  الزي

  :أو المحزم المسبت
وهو عبارة عن حزام عرضـي مـن الجلـد    

 من الخلف حزام يوضع في منطقة الوسط له
بشكل طولي يوضع على منتصـف الظهـر   
ويصل إلى ما قبل الكتف ثـم يتفـرع منـه    

) ×(طرفان يردان إلى األمام بشكل عالمـة  
تثبت نهاية طرفها بـالحزام العرضـي مـن    

  .األمام بواسطة الخطاف

  

  ) ٨٠( صورة 
  المسبت

  



 

  أزياء ومكمالت الفنون الشعبية في المنطقة الجنوبية : رابعاً 

  التحليل الوصفي  البيانات  م
 –الرسم  –الصورة 

  التوضيحي

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

  العرضة: أوالً
  
  
  
  
  
  

صور
  ) ٨١( ة 

  أزياء ومكمالت العرضة
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٨٢( صورة 
أزياء ومكمالت العرضة من 

  الخلف

  مكونات الزي  ٢
، طاقية( أغطية الرأس  -المصنَف –الثوب (

، مسـبت أو محـزم  ( مكمالت الزي ) شماغ
  ).خنجر ، حزام

الناحية   ٣
  الوصفية

تمتاز قصة العرضة بأداء الـراقص بشـكل   
، يقتصر على تحريك رجليه لألعلى واألسفل

لذا جاءت مناسبة األزياء التي تلـبس أثنـاء   
  .الرقصةأداء العرضة مع شكل وطريقة أداء 

الناحية   ٤
  الجمالية

تكمن الناحية الجمالية لزي العرضة في كثرة 
والذي يضفي  المصنَفاأللوان الموجودة في 

  .شكل جميل لالبسه أثناء أداء العرضة
  
  

تحليل   ٥
  سبق الحديث عنه  الثوب  - ١  مكونات الزي

    المصنَفالوزرة أو  - ٢    
  

  
  ) ٨٣( صورة 

  )المصنَف ( الوزرة 

  .القطن المخلوط   الخامة  ٢- ١
  .بكثرة األلوان به المصنَفيتميز   األلوان  ٢- ٢

طول الزي   ٢- ٣
  واتساعه

يصل لمرتديه ابتداء من خط الوسط إلى ثلثي 
  .الساق ويتحكم البسه في اتساعه 



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

  وصف الزي  ٢- ٤

وهو عبارة عن قطعة مستطيلة الشكل تكون 
بالعادة مقلمة بخطوط عرضية ملونة ينتهي 

أما طرفها ، طرفها األيمن واأليسر بأهداب 
تلف الوزرة ، العلوي والسفلي بدون أهداب

  في الجزء السفلي من الجسم حول منطقة 
ويكون نهاية أحد طرفيها في الجنب ، الوسط

منطقة الوسط وتثنى الحافة العليا منه في 
  .لتثبيته 

  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٨٤( صورة 

  طرقة لف الوزرة

التطريز   ٢- ٥
  والزخرفة

يتواجد التطريز على جانبي المصنَف األيمن 
واأليسر ، بخيوط القطن والتـي عـادة مـا    
تختلف ألوانها عن ألوان المصـنف ؛ فهـي   
غالباً ما تكون باللون األبـيض واألسـود ،   

  .  وتكون بزخارف هندسية 

  
  
  

  أغطية الرأس  ٦

  .الطاقية - ١
 .الشماغ - ٢

ويتـدلى  ، يلف الشماغ بشكل يشبه لفة العمة
  .منه طرف في الخلف

  ) ٨٥( صورة 
  طريقة لف الشماغ

  مكمالت الزي  ٧
  .المسبت  - ١
 .الحزام - ٢

  .الخنجر  - ٣
  سبق الحديث عنهم 

  
  
  



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

  المعشي: ثانياً
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٨٦( صورة 
  أزياء ومكمالت المعشي

٢  
مكونات 

  الزي
–طاقيـة  (أغطية الرأس، السديري، الثوب( 

  ).خنجر+ حزام(مكمالت الزي ) شماغ

الناحية   ٣
  الوظيفية

قصة المعشي علـى الجـزء   رنظرا العتماد 
العلوي من الجسم أكثـر منـه عـن الجـزء     

وذلك بتحريك األكتاف إلـى األمـام   ، السفلي
قـد يكـون ارتـداء    ، بشكل متتاليوالخلف 

السديري إلبراز جمال المنطقـة العليـا مـن    
  .الجسم والتركيز عليها

الناحية   ٤
  الجمالية

نظـرا لكثـرة   ، تعطي شكل جمالي لمرتديـه 
كما تعطـي األهـداب   ، األلوان الموجودة به

الموجودة على أطراف الزي منظـرا جمـيال   
  .أثناء تحركها مع حركة الراقص

٥  
 تحليل

مكونات 
  الزي

  سبق الحديث عنه   الثوب - ١

    السديري - ٢    
  
  
  

صور

  .القطن المخلوط   الخامة  ٢- ١
  .يتميز السديري بكثرة األلوان به  اللون  ٢- ٢

٢- ٣  
طول الزي 
  واتساعه

يتحدد طول الزي واتساعه بحجم طول وحجم 
إذ يصل طول السديري عادة إلى مـا  ، البسه



 

 –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
  التوضيحي

  ) ٨٧( ة   . الوسط لالبسه ويكون باتساع بسيطبعد خط 
  السديري

  وصف الزي  ٢- ٤

  
، وهو عبارة عن سترة تغطي منطقة الصـدر 

مفتوحة مـن  ) ٧(لها حردة رقبية على شكل 
لـيس لهـا   ، األمام وتقفل بواسطة الكبسونات

تنتهـي  ، المصـنَف تكون بنفس قماش ، أكمام
  .بأهداب) الذيل(أطرافها السفلى 

  ) ١٣( شكل 
  للسديريرسم توضيحي 

أغطية   ٦
  الرأس

  .طاقية - ١
 .شماغ - ٢

ويلف الشماغ في رقصة المعشي بنفس لفـة  
  .الشماغ في رقصة العرضة

  

مكمالت   ٧
  الزي

 .الحزام - ٣

  سبق الحديث عنهما  .الخنجر - ٤

  
  



 

  التوضيحي –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م

١  
مسمى 
الرقصة 
  الشعبية

  السيف: ثالثاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) ٨٨ (صورة 
  أزياء ومكمالت السيف

مكونات   ٢
  الزي

أغطية  – المصنَفالوزرة أو  -السميج( 
مكمالت الـزي  ) عصابة عطرية(رأس 

  ).الذريع، الحزام(

٣  
الناحية 
  الوظيفية

تميز أزياء رقصة السيف سكان المنطقة 
الجبلية في جنوب المملكة والتي تتميـز  

مما انعكس ذلك على ، ببرودة الطقس بها
أزيائهم حيث استخدمت األلوان الداكنـة  

  .التي تتناسب مع جو المنطقة البارد

الناحية   ٤
  الجمالية

تتميز أزياء رقصة السيف بكثرة ألوانهـا  
مما يضفي على مرتديه شكالً ، وتناسقها

وتتضح جمالية الزي أكثر عنـد  ، جميال
والتي تعتمد على ارتفـاع  ، أداء الراقص

  .الجسم وانخفاضه

٥  
تحليل 

مكونات 
  الزي

  السميج - ١
  

  
  ) ٨٩( صورة 

  السميج

  الكتان –القطن المخلوط   الحافة  ١- ١

غلبت عليه األلوان ، يتوفر بألوان متعددة  اللون  ١- ٢
  الداكنة

طول الزي   ١- ٣
  واتساعه

  
يتحدد طول الزي واتساعه بحسب طول 

ويتوفر السميج بمقاسات ، وحجم الشخص
  .مختلفة

  
  



 

  التوضيحي –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م

  الزيأجزاء   ١- ٤

  .دائرية الشكل: حردة الرقبة -١
  .قميصكول : الكولة -٢
مسـتطيلة الشـكل وباتسـاع    : الكم -٣

متساوي ولها أسورة يتراوح طولها مـن  
سم تقريبا تقفـل بواسـطة أزرار    ٥-٤

  .وعراوي
األمام وهـي عبـارةعن قطعتـين     -٤

متماثلتين في الشكل لهـا مـرد القفـل    
  .بواسطة األزارير والعراوي

  

  ) ١٤ (شكل 
  رسم توضيحي للسميج

التطريز   ١- ٥
  والزخرفة

نادراً مـا يتواجـد  بالسـميج تطريـز     
وزخرفة ، وقد يحتـوي علـى بعـض    
الزخارف الهندسية بالتطريز اآللي على 

  .منطقة المرد 

  

  سبق الحديث عنه  المصنَف الوزرة أو - ٢    

أغطية   ٦
  الرأس

  :العصابة العطرية
مثـل  وهي عبارة عن نباتات عطريـة  

تجمع وتلف ) الخطورة واألزهار الجبلية(
حول بعضها وتثبـت بـالخيوط بشـكل    
دائري على حسب حجم رأس مرتـديها  
وتغطى منظراً جمـيالً ورائحـة زكيـة    

  .لمرتديها

  
  
  
  

  ) ٩٠( صورة 
  العصابة العطرية

مكمالت   ٧
  الزي

  .الحزام ١
وهو عبارة عن خنجر ولكن : الذريع -٢

ويتكون ، وبانحناء أقلتكون بشكل أطول 
ويكون مصـنوع مـن   : المقبض - :من

  .الخشب ومزين بقطع معدنية منقوشة
وتصنع من الحديد : النصل أو السكينة -

  .والصلب والبرونز 

  

  
  ) ٩١( صورة 

  الذريع



 

  التوضيحي –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م
ويصنع من الخشـب ويغطـى   : الغمد -

  .بالجلد وينتهي طرفه الحاد بأهداب

١  
مسمى 
الرقصة 
  السقية

  الطبول المرافيع: رابعاً
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٩٢( صورة 

  أزياء ومكمالت الطبول المرافيع

مكونات   ٢
  الزي

، الطاقيـة ، أغطية الرأس، المزنَد الثوب(
مكمـالت  ) العقـال ، أو الشماغ، الغترة
  ).الذريع، الحزام(الزي 

الناحية   ٣
  الوظيفية

يستخدم الثوب الرند في الحياة اليوميـة  
وكذلك في أداء الرقصات الشـعبية فـي   

ويتضح ذلك مـن  ، المناسبات االجتماعية
والذي يرفع بطريقة  المزنَدأكمام الثوب 

  .تناسب استخدام لكال الغرضين

الناحية   ٤
  الجمالية

التـي   الكمتتضح جمالية الزي في وجود 
تزيد من جمالية الرقصة والتـي تعتمـد   

  .بشكل كبير على تحريك األيدي 

٥  
تحليل 

مكونات 
  الزي

  الثوب الزند - ١
  
  
  
  
  
  

  
  

  )  ٩٣( صورة 
  الثوب المزنَد مرفوع الكم 

  .القطن  الخامة  ١- ١
  .السكري –األبيض   اللون  ١- ٢

طول الزي   ١- ٣
  واتساعه

  
  

يتحدد طول الزي واتساعه على حسـب  
سواء ، طول وحجم الشخص المرتدي له

  .الكمفي الطول الكلي أو طول 
  
  



 

  التوضيحي –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م

تحليل أجزاء   ١- ٤
  الزي

لها فتحة ، دائرية الشكل: حردة القبة -١
سم تقريباً تسـمى  ٣٥ -٣٠طولية بمقدار 

تقفـل  ، تنتهي بالشـكل المثلـث  ، بالمرد
  .بواسطة أزارير وعراوي

سـم  ٢كول حسيني بارتفاع : الكولة -٢
  .تقريباً

وتشبه أكمام المرودة إال أنـه  : الكم -٣
يكون بكم داخلي آخر مسـتطيل الشـكل   

الواسعة  الكمأما ، بنفس كم الثوب العادي
فتكون طويلة تصل إلى سـاق مرتـديها   
ويكون الجـزء العلـوي منهـا بشـكل     
مستطيل تتصل به قطعة مثلثـة الشـكل   

ويوجـد فـي   تنتهي الحافة منه بأهداب 
وكذلك علـى  ، حافة الكم العلوي كبسون

أثنـاء   الكـم األكتاف الغرض منه رفع 
  .العمل

وهي تربط قصتي الكـم  : الخراصة -٤
  .والجناب والبندة وتكون مربعة الشكل

وهي عبـارة عـن   : نابالج) ٧-٦-٥( 
ثالثة قصات تكون ضيقة مـن األعلـى   
وتأخذ في األتساع في األسفل والغرض 

لزي االتسـاع المطلـوب   منها إعطاء ا
  ".جيوب"وتكون بها 

وهي عبـارة عـن قطعـة    : البدنة -٨
ويوجد بها جيـب فـي   ،مستطيلة الشكل

  .األعلى في جهة اليسار من الزي
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  ) ١٥( شكل 

  رسم توضيحي للثوب المزنَد



 

  التوضيحي –الرسم  –الصورة   التحليل الوصفي  البيانات  م

١- ٥  
التطريز 
  والزخرفة

يخلو الثوب المزنَد من التطريز 
  والزخرفة به

  

٦  
أغطية 
  الرأس

  .الطاقية - ١
 .الشماغ أو الغترة - ٢

  .العقال - ٣
  سبق الحديث عنهم

مكمالت   ٧
  الزي

  .الحزام  - ١
  سبق الحديث عنهما  .الذريع - ٢

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  الفصل الثالث
  

 

  
  التصميمات المبتكرة: أوالً                     

  التصميمات المنفذة: ثانياً 
  
  
  



 

  التصميمات المبتكرة : أوالً 
استوحى كثيرا من مصممي األزياء تصميماتهم من األزياء الشعبية ؛ ألنهـا مـن   

البسـيوني ،  ( أغنى المصادر التي يستمد منها المصمم أجمـل التصـميمات المبتكـرة    
  ) .م  ١٩٦١

وقد كانت أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها مصدرا إللهـام الباحثـة للكثيـر مـن     
لتصميمات ؛ حيث تمتاز بغناها بالتطريز والزخارف واأللوان ، والتي تعبر عن عـادات  ا

  .وتقاليد وأصالة المنطقة المنتمية إليها 
ونظرا لكون أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها غنية أيضا بالعديد من الخامـات ذات  

صنوعة منها تلك المالمس وطرق النسج المختلفة ؛ فقد استوحت الباحثة من الخامة الم
األزياء ؛ لكون الخامة منبعا خصبا البتكارات جديدة في فن تصميم األزيـاء ، كمـا تـم    

  .ابتكار التصميمات من الخطوط الخارجية ألزياء الفنون الشعبية 
تصميماً مختلفاً من أزياء الفنون الشعبية  وقد قامت الباحثة بابتكار خمسة وأربعين

يحتوي على البيانـات  صر الحديث ، وقد تم شرحها في جدول ومكمالتها تتناسب مع الع
  :التالية

ذكر المصدر الذي ابتكر منه التصميم ، باإلضافة إلـى  ويتم من خالله :  وصف التصميم .١
 .وصف مبسط للتصميم المبتكر 

الباحثة فـي   اويتم من خالله تحديد أسس التصميم التي استخدمته:  أسس التصميم المتبعة .٢
 .التصميم المبتكر 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  
  : لتصميم األول ا

  
 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم األول والذي دمجت فيه الباحثة بين خامات 
وبين نوع من أزياء الفنون ) الشماغ والعقال ( أغطية الرأس 

الشعبية في المنطقـة الغربيـة متمـثالً بـالثوب الحويسـي      
  .والمستخدم في رقصة الخبيتي

  :وهو عبارة عن 
، بدون أكمام ) شقر ( فستان لفترة المساء ، طويل وبقصة  -

  .، له كولة مرتفعة ، وبقصة أمبير 
حزام عريض يتكون من مجموعة من األعقلة مثبتـة مـع    -

بعضهما البعض وتنتهي بعراوي من الجـانبين ، يـتم قفلهـا    
 .بواسطة حبل ينتهي بأهداب 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن من التصميم متطابق ( التوازن المتطابق  .١
 ) .مع الجزء األيسر له 

 .وكان للجزء العلوي من التصميم: السيطرة والتركيز  .٢

 ).مشجر وسادة ( تدرج األسطح : اإليقاع المتدرج  .٣

من خـالل الخطـوط الطوليـة    : اإليقاع المتعارض  .٤
لتصميم ، واسـتخدام الحـزام   واألفقية والمتقاطعة في ا

 .على قصة األمبير 

من خـالل اسـتخدام نـوعين مـن     : التوافق والتباين  .٥
ونوعين من األلوان المتباينة        ) مشجر وسادة ( األقمشة 

 . والتوافق بينهما ) األبيض واألسود ( 

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                           
  

  ) ١ (تصميم مبتكر                          
  
  

 

 

 



 

  :التصميم الثاني 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثاني والذي دمجت فيه الباحثة بين نوع 
من أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الشمالية ومتمثالً في 

الفنون الخطوط الخارجية للبشت ، وبين نوع آخر من أزياء 
  ) .المصنَف ( الشعبية في المنطقة الجنوبية متمثالً في خامة 

وهو عبارة عن ثوب لبعد الظهر وللمناسبات العائلية يتكـون  
  : من قطعتين 

  .ثوب طويل وضيق بحماالت : القطعة الداخلية 
وهي عبارة عن قطعة مفتوحة من األمام ، : القطعة الخارجية 

هي أطرافها بشرائط استخدمت من بأكمام طويلة وواسعة ، تنت
 ) . المصنَف ( خامة 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن من التصميم متطابق : التوازن المتطابق  .١
 .مع الجزء األيسر له 

من خـالل اسـتخدام الخطـوط    : اإليقاع المتعارض  .٢
الطولية في القطعة الخارجية من التصميم  والخطـوط  

 .الداخلية من التصميم األفقية في القطعة 

من خالل استخدام نوعين من األلوان          : التوافق والتباين  .٣
 . والتوافق فيما بينهما ) الفاتحة و الغامقة ( 

  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
                

  
                      

  
  ) ٢( مبتكر  تصميم                      

  

 

 



 

  
  : التصميم الثالث 

  
 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثالث والذي تم فيه الدمج بين مكمـالت  
نوعين من رقصات الفنون الشعبية فـي المنطقـة الغربيـة    

رقصة المزمار ورقصة الخبيتي ، من خالل طريقـة  : وهما
لف البقشة على منطقة الوسط والتي تستخدم فـي رقصـة   

المستخدم في رقصة الخبيتي المزمار وبين استخدام المسبت 
.  

وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، بدون أكمام ، ضـيق  
من األعلى ويتسع تدريجياً إلى األسـفل ، بقصـة أمبيـر ،    
وشرائط في منطقة الوسط من األمام والخلـف تـربط مـع    

 . على الكتف ) x(بعضهما البعض  بشكل عالمة 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم      :التوازن المتطابق  .١
 .متطابق مع الجزء األيسر له 

 .للجزء العلوي من التصميم : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل الكسرات الموجودة فـي  : اإليقاع المتكرر  .٣
 قصة األمبير ،

 ) .الناعم و الخشن(تدرج األسطح : اإليقاع المتدرج  .٤

مـن خـالل ثنيـات الشـرائط      : اإليقاع المتحـول   .٥
 .ة على الكتف المربوط

من خالل تعـارض الخطـوط        : اإليقاع المتعارض  .٦
 ) .الخطوط المتقاطعة ( 

  
  



 

  
  
  

  
  
  
  

                              
                                

                            
  

  ) ٣( تصميم مبتكر                        
  
  

 

 



 

  : التصميم الرابع 
  

 الوصف البيانات

  
  

  وصف التصميم
 

تم ابتكار التصميم الرابع من الشكل العام للدقلة وأكمام 
الثوب المردن من أزياء الفنون الشعبية في المنطقة 
 الوسطى ، وقد تم في هذا التصميم دمج أكمام الثوب المردن

الطويلة في الدقلة ، من خالل شرائط طويلة تكون مثبتة 
  .على القطعة الخارجية من التصميم 

وهو عبارة عن ثوب لبعد الظهر وللمناسبات العائلية ، 
  : يتكون من قطعتين 

  .ثوب طويل وضيق بحماالت : القطعة الداخلية 
وهي عبارة عن قطعة مفتوحة من : القطعة الخارجية 

مرتفعة وأكمام طويلة وضيقة ، تنتهي أطرافها األمام، بكولة 
 .بشرائط طويلة 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    :  التوازن المتطابق  .١
 .متطابق مع الجزء األيسر له 

على الفتحـين األمـاميتين مـن    : السيطرة والتركيز  .٢
 .القطعة الخارجية وعلى خط اإلسورة في األكمام 

من خالل اسـتخدام الخطـوط   : المتعارض اإليقاع  .٣
 .الطولية واألفقية في التصميم 

من خالل الشرائط الممتـدة مـن   : اإليقاع اإلشعاعي  .٤
 .نقطة معينة 

) فاتحة وغامقة( من خالل تجاور عدة ألوان : التباين  .٥
 . والتوافق بينهما 

  
  

  



 

  
  
  
  
  
  
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
  ٤( تصميم مبتكر                           

  
  
  

 

 



 

  :التصميم الخامس 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكـار التصـميم الخـامس مـن األلـوان والزخـارف       
المستخدمة في نوع من أزياء الفنون الشعبية في المنطقـة  
الوسطى متمثالً في السديري المستخدم في رقصة السامري 

 .  
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، بدون أكمام ، واسـع  

  . من األعلى وضيق من األسفل 
وقد تم في هذا التصميم توزيع الزخارف المسـتوحاة مـن   

 .السديري على منطقة الصدر والوسط 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

 .على أعلى الصدر والوسط : السيطرة والتركيز  .٢

 .تكرار استخدام الخطوط األفقية : اإليقاع المتكرر  .٣

من خالل الكشكشة الموجودة فـي  : اإليقاع المتحول  .٤
 . التصميم 

من خالل تـدرج التصـميم مـن    : التوافق والتباين  .٥
 . الواسع إلى الضيق والتوافق بينهما 

  
  
  

             



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  
  
  
  
  

                          
  

                           
  ) ٥( تصميم مبتكر                       

  
  

 



 

  :التصميم السادس 
  

 الوصف البيانات

  
  

  وصف التصميم
 

تم ابتكار التصميم السادس والذي جمع بين نوع من 
الغربية أزياء ومكمالت الفنون الشعبية في المنطقة 

متمثالً في الشكل العام للثوب الحويسي المستخدم في 
المستخدمة في ) الكمر ( رقصة الخبيتي ، وبين  البقشة 

  .رقصة المزمار 
هو عبارة عن فستان سهرة ، قصير ، كلوش ، بأكمام 

، وبقصة أمبير و )   v( طويلة ، فتحة الرقبة على شكل 
 .حزام عريض 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

وكان للجـزء العلـوي مـن    : السيطرة والتركيز  .٢
 .التصميم 

من خالل األقمشة المستخدمة  : اإليقاع المتعارض  .٣
، ) تدرج األسطح مـن الخشـن إلـى النـاعم     ( 

 .واستخدام الحزام على قصة األمبير 

من خالل استخدام نوعين مـن  : ن التوافق والتباي .٤
 . والتوافق بينهما ) مشجر وساده ( األقمشة 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ) ٦( تصميم مبتكر                       
  
  

 

 



 

  :التصميم السابع 
  

 الوصف البيانات

  المصدر
 وصف التصميم

خالل الدمج بين مكمالت وقد تم ابتكار التصميم السابع من 
أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الغربية وهمـا رقصـة   

، ومكمـالت  ) المسبت من الخلف ( الخبيتي والمتمثلة في 
  ) .البقشة ( رقصة المزمار ومتمثلة في 

وهو عبارة عن فستان سهرة طويل واسع بدون أكمـام ،  
 .وبقصة أمبير ، وبحزام عريض 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

وكان للجـزء العلـوي مـن    : السيطرة والتركيز  .٢
 .التصميم 

من خالل الخطوط الطولية مع : اإليقاع المتعارض  .٣
الخطوط العرضية ، واستخدام الحزام على قصـة  

 .األمبير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

                         
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
  
  
  

  ) ٧( تصميم مبتكر                       
  
  
  

  
  
  
  
  
 

 



 

  :التصميم الثامن 
  

 الوصف البيانات

 وصف التصميم

ابتكرت الباحثة التصميم الثـامن مـن التطريـز الخـاص     
خيوط الزري الباهظـة  بالبشت ، والذي غالباً ما يكون من 

الثمن ، والذي من الممكن االستفادة منها بعـد أن يبلـى   
  .البشت  ويستغنى عنه 

وهو عبارة عن فستان سهرة ، طويل وضيق ، فتحة رقبة 
 . مربعة الشكل ، وبدون أكمام 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( التوازن المتطابق  .١
 .له  متطابق مع الجزء األيسر

من خـالل التقـاء الخطـوط    : اإليقاع المتعارض  .٢
 .الطولية والخطوط العرضية في التصميم 

 .وكان لمنطقة الصدر : السيطرة والتركيز  .٣

من خالل استخدام األلوان الفاتحة : التوافق والتباين  .٤
 . والغامقة في التصميم والتوافق بينهما 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                       

                                
  
  
  

  ) ٨( تصميم مبتكر                      
  
  

 



 

  :التصميم التاسع 
  

 الوصف البيانات

 وصف التصميم

تم ابتكار التصميم التاسع والذي تم فيه الجمع بين نوع مـن  
أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الشمالية وهـو البشـت ،   

نوع آخر من أغطية الرأس وهو خامة الشماغ ، وقـد  وبين 
تم توزيع خامة الشماغ في التصميم بشكل يشبه إلى حد مـا  
توزيع الزخرفة على البشت ، والتي غالبا ما تكـون علـى   

  .منطقة الصدر واألكمام 
وهو عبارة عن ثوب لبعد الظهر وللمناسبات العائلية ، 

 .مربعة الشكل  طويل بأكمام طويلة وواسعة وفتحة رقبة

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

وكـان لمنطقـة الصــدر و   : السـيطرة والتركيـز    .٢
 .واألكمام

من خالل قصة الرقبة المربعـة  : اإليقاع المتعارض  .٣
 .الشكل ، الكاروهات على حافة األكمام 

وقد تم تحقيق التوافق مـن خـالل   : اين التوافق والتب .٤
داخـل  ) األبيض واألسـود  ( ربط األلوان المتباينة 

 .التصميم 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
  
  
  
  
  
  

  ) ٩( تصميم مبتكر                           
  
  

  
  
 

 



 

  :التصميم العاشر 
  

 الوصف البيانات

 وصف التصميم

التصميم العاشر من مكمالت أزياء الفنون الشـعبية  تم ابتكار 
  .في المنطقة الغربية والجنوبية متمثالً في المسبت 

وهو عبارة عن فستان سهرة طويل بدون أكمام ، وقصة رقبة 
 .مربعة الشكل 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن من التصميم متطابق ( التوازن المتطابق  .١
 ) .مع الجزء األيسر له 

من خالل قصة الرقبـة المربعـة   : اإليقاع المتعارض  .٢
 .الشكل 

وكان على منطقة الصدر والجزء : السيطرة والتركيز  .٣
 .الخلفي من التصميم 

من خالل الطبقات الموجـودة  فـي   : اإليقاع المتكرر  .٤
 .التصميم من الخلف 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  
  

                                     
  ) ١٠( تصميم مبتكر                       

  
  
  

 



 

  :التصميم الحادي عشر 
  

 الوصف البيانات

 وصف التصميم

تم ابتكار التصميم الحادي عشر من شكل الوزار بعد لفها على 
منطقة الوسط والتي هي من أزياء الفنون الشعبية في 

ومن شكل البقشة بعد لفها حول منطقة المنطقة الشرقية ، 
الوسط والتي هي من مكمالت الفنون الشعبية في المنطقة 

  .الغربية 
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل بدون أكمام ضيق من 

 األعلى وواسع من األسفل  

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن الغير متطابق  .١
 ) .األيسر له  غير متطابق مع الجزء

 .وكان لمنطقة الصدر والوسط : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل الكسرات الموجـودة فـي   : اإليقاع المتكرر  .٣
 .الدرابية 

  
  

  
  



 

  
  
  

  
  

                           
  
  

                       
  

  ) ١١( تصميم مبتكر                        
  

 

 



 

  :التصميم الثاني عشر 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثاني عشر من خالل الدمج بين نوع مـن  
أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى متمثالً في القلـة ،  
وبين نوع من مكمالت الفنون الشعبية في المنطقـة الغربيـة   

  .متمثالً في البقشة 
  : وهو عبارة عن ثوب لفترة المساء يتكون من قطعتين 

  .ثوب طويل وضيق بحماالت : القطعة الداخلية 
وهي عبارة عن قطعة مفتوحة من األمام ، : القطعة الخارجية 

بأكمام طويلة وضيقة ، وحزام عريض يلبس فوق القطعة 
 . الخارجية من التصميم 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن للتصميم متساوي مع (  التوازن المتطابق .١
 ) .الجزء األيسر له 

استخدام الخطوط الطولية واألفقية : اإليقاع المتعارض  .٢
 .في التصميم 

 ) .الناعم و الخشن(تدرج األسطح : اإليقاع المتدرج  .٣

  
  
  
  
  
  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٢( تصميم مبتكر                           
  

 

 



 

  :التصميم الثالث عشر 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

وقد قامت الباحثة بابتكار التصميم الثالث عشـر مـن أزيـاء    
ومكمالت الفنون الشعبية في المنطقة الجنوبية متمـثالً فـي   

، والعمل على تغير بعض مالمحـه مـن    الشكل العام للسميج
خالل استخدام األكمام القصيرة ، وجعل الزي طويل إلى األقدام 
، والجمع بين استخدام الحـزام وخامـة الشـماغ األبـيض     
واألسود ، وذلك من خالل عمل حزام من تلك الخامـة علـى   

  .منطقة الوسط
وهو عبارة عن ثوب للصباح وبعد الظهر ، طويل وضـيق ،  

من األمام ويقفل بواسطة أزارير وعراوي ، له كولـة   مفتوح
 .وأكمام قصيرة ، وحزام على منطقة الوسط 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن للتصميم متساوي مع ( التوازن المتطابق  .١
 ) .الجزء األيسر له 

 .اإليقاع المتكرر ، من خالل تكرار صفوف األزارير  .٢

خـط  ( الخطوط الطولية استخدام : اإليقاع المتعارض  .٤
 .في التصميم ) الحزام ( ، واألفقية ) المرد 

من خالل استخدام األلوان المتباينـة     : التوافق والتباين  .٣
 .والتوافق فيما بينهما ) األبيض واألسود ( 

  
  
  
  
  
  

  



 

  
  
  

  
  

                         
  

                 
  
  

  ) ١٣( تصميم مبتكر                 
  
  
  

 

 

  
  
  
 



 

  :التصميم الرابع عشر 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الرابع عشر والذي قامت الباحثة فيه 
أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الغربية بالدمج بين نوع من 

وهو الشكل العام للثوب الحويسي ، ومن نوع من مكمالت 
الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى والجنوبية وهو الحزام ، 

  .والذي وضفته الباحثة على قصة األمبير وحول الرقبة  
وهو عبارة عن فستان سهرة قصير ضيق من األعلى ، و       

من األسفل ، بقصة أمبير ، كولة عالية ، بدون )  كلوش( 
 .أكمام 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء العلوي مـن التصـميم   ( التوازن الغير متطابق  .١
 ) .غير متطابق المساحة مع الجزء السفلي له 

 .وكان للجزء العلوي من التصميم: السيطرة والتركيز  .٢

 .  من خالل تكرار انثناءات الدرابيه : اإليقاع المتكرر  .٣

نـاعم  ( من خالل تدرج األسـطح  : اإليقاع المتدرج  .٤
 ) .وخشن 

من خالل الخطوط الطولية األفقية : اإليقاع المتعارض  .٥
 .في التصميم ، واستخدام الحزام على قصة األمبير 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٥( تصميم مبتكر                           
  

  

 
 



 

  :التصميم الخامس عشر 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

قامت الباحثة بابتكار التصميم الخامس عشر من أزياء الفنون 
الشعبية في المنطقة الشرقية متمـثالً فـي أزيـاء العرضـة     

  :البحرية ، من خالل 
 .، والذي يتكون من الفانيلة والوزار  الشكل العام للزي -

تغير مالمح تلك األزياء في التصميم ، وذلك من خالل  -
إلغاء األكمام ، واستخدام حردة إبـط دائريـة الشـكل    

 .  وواسعة ، وحردة الرقبة أكثر اتساعا 

قامت الباحثة بابتكار الجزء السفلي من التصـميم مـن    -
لفها عـن   طريقة لف الوزار ولكن بطريقة تختلف في

الطريقة المتبعة في أزياء الفنون الشعبية في المنطقـة  
الشرقية ، وتتشابه معها بالفكرة نفسها ؛ وهي التفافهـا  

  . حول منطقة الوسط وتثبيتها من جهة واحدة 
وهو عبارة عن فستان لفترة المساء ، طويل  بفتحـة رقبـة   

 .دائرية الشكل ، بدون أكمام 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   : التوازن الغير متطابق  .١
 .غير متطابق مع الجزء األيسر له 

من خالل وجـود الكشكشـة فـي    : اإليقاع المتحول  .٢
 .التصميم 

 .من خالل تدرج األسطح واأللوان : اإليقاع المتدرج  .٣

  
  
  



 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                        

  
  
  
  

  ) ١٤( تصميم مبتكر                     
  
  
  

  
  
  
  
  

 



 

  :التصميم السادس عشر 
  

 الوصف البيانات

  المصدر
  

  وصف التصميم
 

تم ابتكار التصميم السادس عشر من الشكل العام للجاكيت 
  .والزخارف واأللوان الموجودة به 

  :وهو عبارة عن تايير لفترة المساء مكون من 
  .، وأكمام طويلة  جاكيت ، بكول تايير: القطعة األولى 
  .عبارة عن جونلة قصيرة وواسعة : القطعة الثانية 

وقد قامت الباحثة بتوزيع الزخارف على مرد الجاكيت وخط 
 .الذيل للجونلة 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن من التصميم متطابق : التوازن المتطابق  .١
 .مع الجزء األيسر له 

من خالل تدرج ملمـس األسـطح ،   : اإليقاع المتدرج  .٢
 . وتدرج األلوان 

من خالل اسـتخدام نـوعين مـن األقمشـة             : التباين  .٣
 ) .المشجر والسادة ( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                      
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٦( تصميم مبتكر                          
  
  
  

 



 

  :التصميم السابع عشر 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

قامت الباحثة بابتكار التصميم السابع عشر من خالل الـدمج  
الفنون الشعبية فـي المنطقـة الوسـطى    بين نوع من أزياء 

متمثالً في السديري ، وبين نوع آخـر مـن أزيـاء الفنـون     
الشعبية في المنطقة الشرقية متمثالً في الوزرة وضمها فـي  

  .تصميم واحد 
وهو عبارة عن تصميم يمكن ان يكون لفترة الصباح والمساء 

  :يتكون من ثالث قطع 
تحة رقبة دائرية الشكل ، عبارة عن بلوزة بف: القطعة األولى 
  .وبدون أكمام 

قصير ، مفتوح من ) جاليه ( وهو عبارة عن : القطعة الثانية 
  .األمام ، وبأكمام قصيرة 

وهي عبارة عن جونلة قصيرة بقصة أسفل : القطعة الثالثة 
 . خط األرداف ، وكسر على كامل الجونلة 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

األيمن من التصميم متطابق  الجزء: التوازن المتطابق  .١
 .مع الجزء األيسر لها 

من خالل تكـرار الكسـرات فـي    : اإليقاع المتكرر  .٢
  .الجونلة 

من خالل تـدرج ملمـس األسـطح         : اإليقاع المتدرج  .٣
 . الفاتح والغامق ( ،  وتدرج األلوان ) المقلم والسادة ( 

 .واأللوان  ) تم التباين من خالل: التوافق والتباين  .٤

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٧( تصميم مبتكر                       
  

 

 



 

  
  :التصميم الثامن عشر 

  
 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثامن عشـر مـن جماليـات الزخـارف     
واأللوان الموجودة في السديري من أزياء الفنون الشعبية في 
المنطقة الوسطى ، ومن مكمالت الفنون الشعبية في المنطقـة  

  .الغربية متمثالً في البقشة 
وهو عبارة عن فستان سهرة قصير مـن الجـزء األيمـن ،    

، )  v( وطويل جدا من الجزء األيسر ، فتحة رقبة على شكل 
 . بدون أكمام وقصة أمبير 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

جزء األيمن مـن التصـميم   ال: التوازن الغير متطابق  .١
 .غير متطابق مع الجزء األيسر له 

مـن  ( من خالل تدرج طول الفستان : اإليقاع المتدرج  .٢
 .في التصميم ) القصير إلى الطويل جدا 

من خالل استخدام الخطوط األفقية : اإليقاع المتعارض  .٣
 .في قصة األمبير 

  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  
  

  
                        

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٨( تصميم مبتكر                       
  
  

 

 



 

  :التصميم التاسع عشر 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

  ) .  الكمر ( تم ابتكار التصميم التاسع عشر من البقشة 
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، بكم واحد واسع 

 .جدا  وطويل ، وحزام عريض على منطقة الوسط 

  
  التصميم المتبعةأسس 

 

الجـزء األيمـن مـن    : التوازن الغير متطـابق   .١
 .التصميم غير متطابق مع الجزء األيسر له 

وكان لجزء الكم األيمن مـن  : السيطرة والتركيز  .٢
 . التصميم 

من خـالل تكـرار الخطـوط    : اإليقاع المتكرر  .٣
  .األفقية على الحزام 

من خالل التدرج اللـوني فـي   : اإليقاع المتدرج  .٤
 .التصميم 

من خالل استخدام الخطـوط  : اإليقاع المتعارض  .٥
 .األفقية على الحزام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                   
  

     
                   

  ) ١٩( تصميم مبتكر                     

 



 

  
  :التصميم العشرون 

  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

العشرون من الشكل العام للثوب الحويسـي  تم ابتكار التصميم 
من أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الغربية ، ومن الحـزام  
والمحزم ؛ وهو من مكمالت الفنون الشـعبية فـي المنطقـة    

  .الوسطى 
وهو عبارة عن فستان سهرة قصير ، بدون أكمام ، ضيق من 

 .األعلى ومتسع من األسفل 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء اليمن من التصميم متطـابق  : التوازن المتطابق  .١
 .مع الجزء األيسر له 

من خالل تكرار خطـوط الدرابيـه   : اإليقاع المتكرر  .٢
 .على منطقة الصدر 

مـن  ( التدرج اللوني في التصـميم  : اإليقاع المتدرج  .٣
 ) .البنفسجي الفاتح إلى البنفسجي الغامق 

  . الكشكشة من خالل استخدام : اإليقاع المتحول  .٤
من خالل استخدام الحـزام فـي   : اإليقاع المتعارض  .٥

 .منطقة الوسط 

  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  

  
  
  
  

            
                                            

                   
  
  

   ) ٢٠( تصميم مبتكر                
  
  

 

 

 



 

  :التصميم الحادي والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  المصدر
  

  وصف التصميم
 

تم ابتكار التصميم الحادي والعشرون مـن مكمـالت الفنـون    
  .الشعبية في المنطقة الوسطى متمثالً في المحزم 

وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، بدون أكمام ، ودرابيـه  
 .على قصة الصدر 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   : التوازن الغير متطابق  .١
 .غير متطابق مع الجزء األيسر له 

 .وكان لمنطقة الصدر : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل تكرار خطوط الدرابيه في : اإليقاع المتكرر  .٣
  .منطقة الصدر 

من خالل التدرج اللوني في التصميم : اإليقاع المتدرج  .٤
 .من الفاتح الى الغامق 

من خالل تعارض الخطوط فـي  : اإليقاع المتعارض  .٥
 .التصميم 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                        
  
  
  

                        
  ) ٢١( تصميم مبتكر                       

  

 



 

  :التصميم الثاني والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثاني والعشرون من أزياء الفنون الشعبية في 
  . المنطقة الوسطى متمثالً في الشكل العام للجاكيت 
  : وهو عبارة عن فستان سهرة يتكون من قطعتين 

فستان طويل وضيق ، ويبدأ باالتساع مـن بعـد   : القطعة األولى 
  . الركبة 

 .قصير ، وبأكمام طويلة  جاليه: القطعة الثانية 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن من التصميم متطابق مع : التوازن المتطابق  .١
 .الجزء األيسر لها 

من خالل تكرار خطوط الدرابيـه فـي   : اإليقاع المتكرر  .٢
 .الفستان 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  ) ٢٢( تصميم مبتكر                          

  
  
  

  

 



 

  :التصميم الثالث والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثالث والعشرون والـذي دمجـت فيـه    
المنطقـة   الباحثة بين نوع من أزياء الفنون الشـعبية فـي  

الجنوبية متمثالً في الشكل العام للوزرة بعد ارتدائها ؛ والتي 
تلف على منطقة الوسط وتثبت على أحد الجانبين ، وتكـون  
بذلك انثناءات ، وبين نوع أخر من مكمالت الفنون الشعبية 

  .في المنطقة الغربية متمثالً في البقشة 
ضـيق   وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، بقصة أمبير ،

من األعلى ومتسع من األسفل، مفتوح من األمام إلى الركبة 
 .، بدون أكمام ، وفتحة رقبة مضلعة الشكل 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

وكان لخط المنتصـف األمـامي   : السيطرة والتركيز  .٢
 .من التصميم 

من خالل تكرار انثناءات الدرابيـه  : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  في منطقة الصدر 

من خالل تدرج اتساع الذيل مـن  : اإليقاع المتدرج  .٤
 .القصير إلى الطويل ، ومن خالل التدرج اللوني

من خالل تحول خطوط االنثناءات : اإليقاع المتحول  .٥
 .في خط منتصف األمام للتصميم 

خالل اسـتخدام الخطـوط    من: اإليقاع المتعارض  .٦
 .الطولية واألفقية في التصميم ، ووجود قصة األمبير
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  :التصميم الرابع والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الرابع والعشرون مـن خامـة الشـماغ    
األبيض واألسود ، ووضعه كقطعة مربعة الشكل في منطقـة  

  .العنق مثل العقد ووصلها بباقي الفستان 
وهو عبارة عن فستان طويل ، ضيق من منطقة الصـدر ،  

 .ومتسع باقي التصميم ، بدون أكمام 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( التوازن المتطابق  .١
 ) .األيسر له متطابق ا مع الجزء 

 .وكان لمنطقة الصدر : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل تكرار انثناءات الدرابيـه  : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  في منطقة الصدر 

 .من خالل تدرج اتساع التصميم: اإليقاع المتدرج  .٤

من خالل اسـتخدام الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٥
 .الطولية واألفقية في التصميم 

من خالل استخدام لونين متبـاينين             :  التوافق والتباين .٦
 .والتوافق بينهما ) األسود واألبيض ( 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٢٤ (تصميم مبتكر                         

  
  
  

 



 

  :التصميم الخامس والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الخامس والعشرون من خطوط المسـبت  
  .المتقاطعة وتوضيفها في التصميم على منطقة الصدر 

وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، ضـيق مـن منطقـة    
 v( الصدر ، ومتسع باقي التصميم ، فتحتة رقبة على شكل 

 .، بدون أكمام ) 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

ء األيمـن مـن التصـميم    الجز( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق ا مع الجزء األيسر له 

 .وكان لمنطقة الصدر : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل تكـرار الكسـرات فـي    : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  منطقة الصدر 

 .من خالل تدرج اتساع التصميم: اإليقاع المتدرج  .٤

من خالل اسـتخدام الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٥
 .التصميم المتقاطعة في 

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  ) ٢٥ (تصميم مبتكر 
  
  
  

 



 

  :التصميم السادس والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

قامت الباحثة بابتكار التصميم السـادس والعشـرون والـذي    
دمجت بين نوعين من أزياء الفنون الشـعبية فـي المنطقـة    

المردن والدقلة ، وذلك من خـالل  الوسطى متمثالً في الثوب 
  .دمجهما في زي واحد يوحي بأنه مكون من قطعتين 

وهي عبارة عن جالبية لبعد الظهر وللمناسـبات العائليـة ،   
، )  v( طويلة ، متوسطة األتساع ، فتحة الرقبة على شـكل  

واسعة ، مثبتة بها قطعة أخرى  لها أكمام طويلة وبخط إسورة
 .يصل طولها إلى نهاية الزي 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن من التصميم متطابق ( التوازن المتطابق  .١
 ) .ا مع الجزء األيسر له 

 .وكان لمنطقة الصدر و األكمام : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل تكرار الخطوط في منطقة : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  الصدر واالنثناءات في األكمام 

من خـالل تعـارض الخطـوط    : اإليقاع المتعارض  .٤
 .الطولية والعرضية في التصميم 

الفـاتح  ( من خالل تدرج األلـوان  : اإليقاع المتدرج  .٥
 ) . والغامق 

  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
   

                         
  

  ) ٢٦ (تصميم مبتكر                          
  
  

 

 



 

  :التصميم السابع والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم السابع والعشرون من الشكل العام  الثوب 
وبين نوع من مكمالت الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى 

  .الحزام  والجنوبية متمثالً في
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، بذيل مـن الخلـف ،   
بكولة مرتفعة ، وبدون أكمام ، قصة أمبير ، ودرابيه علـى  

 .محيط األرداف ، وحزام على منطقة الوسط 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( التوازن المتطابق  .٦
 ) .متطابق ا مع الجزء األيسر له 

وكان لمنطقة الصـدر ومحـيط   : التركيز السيطرة و .٧
 .األرداف 

مـن خـالل تكـرار األزاريـر     : اإليقاع المتكـرر   .٨
 . وانثناءات الدرابيه 

من خالل تعـارض الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٩
الطولية والعرضية في خط المرد ، وقصة األمبير ، 

 . والحزام في منطقة الوسط 

  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٧ (تصميم مبتكر                          
  
  

 

 



 

  :التصميم الثامن والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثامن والعشرون والـذي دمجـت فيـه    
الباحثة بين نوع من أزياء الفنون الشـعبية فـي المنطقـة    

الفنـون  الجنوبية متمثالً في الوزرة ، وبين نوع من أزيـاء  
الشعبية في المنطقة الوسطى متمثالً في الجاكيـت ، وبـين   
نوع من أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الغربيـة متمـثالً   

  .في السروال 
  :وهو عبارة عن تصميم لفترة الصباح يتكون من أربع قطع

عبارة عن بلوزة بفتحة رقبة علـى شـكل         : القطعة األولى 
 )v  ( وليس له أكمام ،.  

قصير ، مفتـوح  ) جاليه ( وهو عبارة عن : القطعة الثانية 
  .من األمام ، ويقفل بواسطة شرائط ، واألكمام طويلة 

جونلة قصيرة جدا مـن الجهـة اليمنـى ،    : القطعة الثالثة 
  .وطويلة من الجهة اليسرى 

 . وهي عبارة عن بنطلون طويل واسع : القطعة الرابعة 

  
  التصميم المتبعةأسس 

 

الجزء األيمن من التصـميم  : التوازن الغير متطابق  .١
 .غير متطابق مع الجزء األيسر له 

من خالل التـدرج اللـوني فـي    : اإليقاع المتدرج  .٢
 . التصميم 

تقاطع الخطـوط فـي منطقـة    : اإليقاع المتعارض  .٣
 .الصدر 

من خالل استخدام نـوعين مـن األقمشـة         : التباين  .٤
 ) .والسادة المشجر ( 

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٨ (تصميم مبتكر                     
  
  
  

 

  
  
  
  
  
 

  
  
 



 

  :التصميم التاسع والعشرون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم التاسع والعشرون والـذي دمجـت فيـه    
الباحثة بين نوع من أزياء الفنون الشـعبية فـي المنطقـة    
الغربية متمثالً في الشكل العام للثـوب الحويسـي ، وبـين    

مـن أزيـاء الفنـون    ) المصـنَف  ( جماليات خامة الوزرة 
  .الشعبية في المنطقة الجنوبية 

وهو عبارة عن فستان لفترة المساء،  قصير ، بدون أكمام 
 .، ضيق من األعلى ، ومتسع من األسفل 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمـن مـن التصـميم    ( المتطابق التوازن  .١
 ) .متطابق ا مع الجزء األيسر له 

من خالل تكرار الخطوط األفقيـة  : اإليقاع المتكرر  .٢
 .في منطقة الصدر ، والوسط ، والذيل 

 .من خالل تدرج اتساع التصميم: اإليقاع المتدرج  .٣

من خالل اسـتخدام الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٤
 .لصدر والوسط وخط الذيل األفقية على منطقة ا

  
  
  
  
  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
                      
  ) ٢٩ (تصميم مبتكر                      

  
  

 

 



 

  :التصميم الثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثالثون والذي تم من خالله الدمج بـين  
وبين نـوع مـن مكمـالت    خامة الشماغ األبيض واألحمر 

  .الفنون الشعبية في المنطقة الغربية متمثالً في البقشة 
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، بذيل مـن الخلـف ،   
ضيق من األعلى ، ومتسع من األسـفل ، بقصـة أمبيـر،    

 .ودرابيه بشكل طولي أعلى قصة األمبير 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

األيمـن مـن التصـميم    الجزء ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق ا مع الجزء األيسر له 

 .وكان لمنطقة الصدر : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل تكرار كسرات الدرابيـه  : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  في منطقة الصدر 

 .من خالل تدرج اتساع التصميم: اإليقاع المتدرج  .٤

من خالل اسـتخدام الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٥
 .درابيه ، واألفقية على قصة األمبيرالطولية في ال

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) ٣٠ (تصميم مبتكر                   
                    

  
  

  
  
 

 



 

  
  
  
  
  

  :التصميم الحادي والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الحادي والثالثون من أزياء الفنون الشعبية 
المنطقة الجنوبية متمثالً في الوزرة ، ومن مكمالت الفنون في 

  .الشعبية في المنطقة الغربية متمثالً في البقشة 
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، ضـيق مـن األعلـى    
ومتسع من األسفل ، له فتحة  من األمام تصل إلى الركبـة ،  

 .بدون أكمام ، وبقصة أمبير 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن الغير متطابق  .١
 ) .غير متطابق مع الجزء األيسر له 

 .وكان لمنطقة الصدر : السيطرة والتركيز  .٢

 .  من خالل تكرار انثناءات الدرابيه : اإليقاع المتكرر  .٣

من خالل تدرج اتساع التصميم مـن  : اإليقاع المتدرج  .٤
 .الضيق إلى الواسع 

من خالل تحول خطوط االنثنـاءات  :  اإليقاع المتحول .٥
 .في لتصميم 

من خـالل اسـتخدام الخطـوط    : اإليقاع المتعارض  .٦
 .الطولية واألفقية في التصميم ، ووجود قصة األمبير 

  
  
  



 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  ) ٣١ (تصميم مبتكر                    
  
  

  

  

 

 



 

  :التصميم الثاني والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

  .تم ابتكار التصميم الثاني والثالثون من البشت 
وهو عبارة عن فستان قصير من الجهة اليمنى من 

 .التصميم ، وطويل من الجهة اليسرى له ، وبكم واحد 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجـزء األيمـن مـن    ( التوازن الغير متطـابق   .١
 ) .التصميم غير متطابق مع الجزء األيسر له 

وكـان للكـم األيمـن مـن     : والتركيز السيطرة  .٢
 .التصميم 

من خالل تكرار االنثناءات فـي  : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  التصميم 

من خالل تدرج الطـول فـي   : اإليقاع المتدرج  .٤
 .التصميم من القصير إلى الطويل 

من خـالل امتـداد خطـوط    : اإليقاع اإلشعاعي  .٥
التصميم بشكل إشعاعي ، والزخرفـة الموجـودة   

 .الكم على 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                             
  ) ٣٢ (تصميم مبتكر                      

  
  

 



 

  :التصميم الثالث والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

  .تم ابتكار التصميم الثالث والثالثون من المحزم 
وهو عبارة عن فستان سهرة  طويل وضيق ، بفتحة 

 .رقبة مربعة الشكل ، وأكمام قصيرة  

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

 .لمنطقة الصدر والوسط : السيطرة والتركيز  .٢

من خالل تكرار االنثناءات فـي  : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  األكمام 

ناعم ( تدرج األسطح من خالل : اإليقاع المتدرج  .٤
 ) .وخشن 

من خالل التقـاء الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٥
 .المتقاطعة 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) ٣٣ (تصميم مبتكر                   
  
  
  

 



 

  :التصميم الرابع والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الرابع والثالثون والذي دمجـت فيـه   
الباحثة بين خامة األشمغة المتعـددة األلـوان ، وبـين    
المسبت من مكمالت الفنون الشعبية في المنطقة الغربيـة  

  .والجنوبيه
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، ضيق من األعلى 

 .ومتسع من األسفل ، وبدون أكمام 

  
  المتبعةأسس التصميم 

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

من خـالل تكـرار الكسـرات    : اإليقاع المتكرر  .٢
المائلة الموجودة  في منطقة الصـدر، واألشـكال   

 .  الدائرية الموزعة على التصميم من أسفل 

مـن خـالل تـدرج مالمـس     : اإليقاع المتدرج  .٣
 . األسطح 

من خالل التقـاء الخطـوط   : يقاع المتعارض اإل .٤
 . الطولية والعرضية في التصميم 

  
  
  
  
  
  

  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
                   

  ) ٣٤ (تصميم مبتكر                 
  
  
  

  

 

  
  
 



 

  :التصميم الخامس والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

فيه المج تم ابتكار التصميم الخامس والثالثون والذي تم 
بين نوع من أزياء الفنون الشعبية في المنطقية الشمالية 
متمثالً في البشت ، وبين نوع آخر من مكمالت الفنون 

  .الشعبية في المنطقة الغربية متمثالً في المسبت 
وهو عبارة عن فستان لفترة المساء قصير ، بفتحة رقبة 

إلى مربعة الشكل ، وأكمام طويلة واسعة وتضيق تدريجيا 
 .خط االسورة 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

من خالل تكرار الكسرات التـي  : اإليقاع المتكرر  .٢
 .  كانت نتيجة عن األتساع الكبير في األكمام 

مـن خـالل تـدرج مالمـس     : اإليقاع المتدرج  .٣
 . األسطح 

من خالل التقـاء الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٤
 . الطولية والعرضية في التصميم 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  ) ٣٥ (تصميم مبتكر                    
  
  
  

 
  
  
  
 



 

  :التصميم السادس والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

  .تم ابتكار التصميم السادس والثالثون من المسبت 
عبارة عن فستان طويل ، ضيق من األعلى ومتسع وهو 

 .قليالً من األسفل ، وبدون أكمام 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجـزء األيمـن مـن    ( التوازن الغير متطـابق   .١
 ) .التصميم غير متطابق مع الجزء األيسر له 

من خالل تكرار تكرار إنثناءات : اإليقاع المتكرر  .٢
 .  الدرابيه 

مـن خـالل تـدرج مالمـس     : اإليقاع المتدرج  .٣
 . األسطح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                   
  ) ٣٦ (تصميم مبتكر                

  
  

 



 

  :التصميم السابع والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

 تم ابتكار التصميم السابع والثالثون من السديري وهـو 
  .من أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى 

  : وهو عبارة عن فستان سهرة يتكون من قطعتين 
فستان طويل ، ضيق من األعلى ومتسع : القطعة األولى 

  .قليالً من األسفل ، وبذيل بسيط من الخلف 
عبارة عن سـديري قصـير ، وبأكمـام    : القطعة الثانية 

 .قصيرة 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

من خالل اسـتخدام الكشكشـة   : اإليقاع المتحول  .٢
 .  على منطقة الصدر 

مـن خـالل تـدرج مالمـس     : اإليقاع المتدرج  .٣
 .األسطح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ) ٣٧ (تصميم مبتكر                   
  
  

 



 

  :التصميم الثامن والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثامن والثالثون والذي دمجـت فيـه   
الباحثة بين نوع من أزياء الفنون الشعبية في المنطقـة  
الجنوبية متمثالً في الوزرة ، وبين نوع آخر من مكمالت 

  .المصنَف  الفنون الشعبية في المنطقة الغربية متمثالً في
وهو عبارة عن فستان سهرة طويل ، ضيق من األعلى ، 
ومتسع قليالً من األسفل ، بحماالت ، ليس لـه أكمـام ،   

 .وبقصة أمبير

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجـزء األيمـن للتصـميم    ( التوازن المتطـابق   .١
 ) .متساوي مع الجزء األيسر له 

 . وكان لجزء قصة األمبير: السيطرة والتركيز  .٢

تكرار استخدام الخطوط األفقية : اإليقاع المتكرر  .٣
 .في التصميم 
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  :التصميم التاسع والثالثون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

ذي تم الـدمج  .تم ابتكار التصميم التاسع والثالثون وال 
فيه بين نوع من أزياء الفنون الشـعبية فـي المنطقـة    
الوسطى  متمثالً في الجاكيت ، وبين نـوع آخـر مـن    
مكمالت الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى والجنوبيـة  

  .متمثالً في الحزام 
  :وهو عبارة عن تصميم مكون من قطعتين 

  .فستان قصير ، بدون أكمام : القطعة األولى 
عبارة عن جاكيت  بنفس طول الفسـتان   :القطعة الثانية 

،  األكمام قصيرة ، مفتوح من األمام ، ويقفـل بواسـطة   
 .حزام

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجـزء األيمـن للتصـميم    ( التوازن المتطـابق   .١
 ) .متساوي مع الجزء األيسر له 

عن طريق استخدام الحـزام  : اإليقاع المتعارض  .٢
 .في منطقة الوسط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
                   

  ) ٣٩ (تصميم مبتكر                   
  

  

 

 



 

  
  :التصميم األربعون 

  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم األربعون والذي دمجت فيه الباحثة بين 
الشعبية في المنطقـة الوسـطى   نوع من مكمالت الفنون 

متمثالً في المحزم ، وبين نوع آخر من مكمالت الفنـون  
  .الشعبية في المنطقة الغربية متمثالً في البقشة 

وهو عبارة عن فستان طويل ، ضيق من األعلى، ومتسع 
 .، بدون أكمام )  v( من األسفل ، فتحة رقبة على شكل

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجـزء األيمـن مـن    ( متطـابق   التوازن الغير .١
 ) .التصميم غير متطابق مع الجزء األيسر له 

مـن خـالل تكـرار كسـرات     : اإليقاع المتكرر  .٢
 .  الدرابيه 

من خالل اسـتخدام الكشكشـة   : اإليقاع المتحول  .٣
 .أسفل قصة األمبير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  

                 
  

  ) ٤٠ (تصميم مبتكر             
  

 

 



 

  :التصميم الحادي واألربعون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الحادي واألربعون من أزياء ومكمالت 
رقصة الخبيتي وهي من الفنون الشعبية فـي المنطقـة   

  .الغربية والمتمثلة في الثوب الحويسي والمسبت 
وهو عبارة عن فستان لفترة المساء قصـير وواسـع ،   

 .، وبكم واحد )  v( بفتحة رقبة على شكل 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجـزء األيمـن مـن    ( التوازن الغير المتطابق  .١
 ) .التصميم غير متطابق مع الجزء األيسر له 

من خالل وجود االنثناءات فـي  : اإليقاع المتكرر  .٢
 . التصميم 

الفاتح ( من خالل تدرج األلوان : متدرج اإليقاع ال .٣
 ) .والغامق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                       

  
  ) ٤١ (تصميم مبتكر                     

  

 



 

  
  

  :التصميم الثاني واألربعون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثاني واألربعون والذي تم من خاللـه  
المج بين المسبت ، وبين خامة الشماغ ، والـذي مـن   
الممكن االستفادة منه بعد استغناء البسه عنه ، وذلك من 
خالل عمل تصميمات منه مع إضـافة بعـض اللمسـات    
الجمالية عليه ، والذي يبعدهما عن الطـابع الرجـالي ،   
كإضافة بعض الخرز والترتـر أو فصـوص الكريسـتال    

  .عليه
ان سهرة طويل ، ضيق من األعلى ، وهو عبارة عن فست

 . ومتسع من األسفل ، وبدون أكمام 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .  متطابق مع الجزء األيسر له 

مـن خـالل تـدرج مالمـس     : اإليقاع المتدرج  .٢
 . األسطح 

من خالل التقـاء الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٣
 . ة واألفقية في التصميم الطولي

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ) ٤٢ (تصميم مبتكر                    
  
  

  
  

 
 



 

  :التصميم الثالث واألربعون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الثالث واألربعون مـن الشـكل العـام    
  .للوزرة وخامتها 

المساء مكونة مـن   وهو عبارة عن بلوزة وجونلة لفترة
  :قطعتين 

عبارة عن بلوزة وسعة ، وبفتحة رقبـة  : القطعة األولى 
  .واسعة ، وأكمام طويلة وشديدة االتساع 

عبارة عـن جونلـة كارهـات ضـيقة     : القطعة الثانية 
 . وقصيرة

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .له متطابق مع الجزء األيسر 

من خالل تكـرار االنثنـاءات   : اإليقاع المتكرر  .٢
 .  الموجودة على البلوزة 

من خالل وجود الكشكشة فـي  : اإليقاع المتحول  .٣
 . البلوزة 

من خالل التقـاء الخطـوط   : اإليقاع المتعارض  .٤
 . في التصميم ) الكاروهات ( الطولية واألفقية 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ) ٤٣ (تصميم مبتكر                    
  
  
  

 



 

  :التصميم الرابع واألربعون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الرابع واألربعون من المردن والدقلة ، 
  .وهما من أزياء الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى 

وهي عبارة عن جالبية طويلـة ، متوسـطة األتسـاع ،    
رقبة مربعة الشكل ، لها أكمام طويلة جدا، ضـيقة   بفتحة

 .من األعلى ومتسعة جدا من األسفل 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجزء األيمن مـن التصـميم   ( التوازن المتطابق  .١
 ) .متطابق مع الجزء األيسر له 

وكـان لمنطقـة الصـدر    : السيطرة والتركيـز   .٢
 .واألكمام

من خالل تكرار الخطوط فـي  : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  منطقة الصدر و األكمام 

من خالل تعارض الخطـوط  : اإليقاع المتعارض  .٤
  .الطولية واألفقية في التصميم 

من خالل استخدام الزخرفـة  : اإليقاع اإلشعاعي  .٥
 .ذات الشكل اإلشعاعي في التصميم 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٤ (تصميم مبتكر                    
  
  

 

 



 

  :التصميم الخامس واألربعون 
  

 الوصف البيانات

  
  وصف التصميم

 

تم ابتكار التصميم الخامس واألربعون والذي دمجت فيـه  
الباحثة بين نوع من أزياء الفنون الشعبية في المنطقـة  
الغربية متمثالً في الثوب الحويسي ، وبين نوع آخر من 

الفنون الشعبية في المنطقة الوسطى متمثالً فـي   مكمالت
  .الحزام والمحزم 

وهو عبارة فستان قصير ، ضيق من األعلى ومتسع من 
 .األسفل ، بدون أكمام 

  
  أسس التصميم المتبعة

 

الجـزء األيمـن مـن    ( التوازن الغير متطـابق   .١
 ) .التصميم غير متطابق مع الجزء األيسر له 

وكان للزخرفة الموجودة فـي  : السيطرة والتركيز  .٢
 .منطقة الخصر على الجزء األيسر من التصميم 

من خالل تكرار االنثناءات فـي  : اإليقاع المتكرر  .٣
 .  التصميم 

من خالل تعارض الخطـوط  : اإليقاع المتعارض  .٤
  .في التصميم 

من خالل استخدام الزخرفـة  : اإليقاع اإلشعاعي  .٥
 .ذات الشكل اإلشعاعي في التصميم 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
                

   
  ) ٤٥ (تصميم مبتكر                      

  
  
  

 

 

 



 

  التصميمات المنفذة  : ثانيا 
قامت الباحثة بتنفيذ أربعة عشر زيا وعشرة مكمالت مبتكرة مـن أزيـاء ومكمـالت    

  . حيث تم تنفيذها باستخدام الخامات النسجية وغير النسجية الفنون الشعبية ، 
  الخامات النسجية : أوالً 

استخدمت الباحثة عددا من الخامات النسجية والمتمثلة فـي األنـواع المختلفـة مـن     
األقمشة ذات المالمس المتنوعة واأللوان المتعددة ، كما استفادة الباحثة من بعض خامـات  

ة ، والتي يمكن االستفادة منها بعد استغناء البسها عنها مثـل تطريـز   أزياء الفنون الشعبي
الزري الموجود بالبشت ، ومن خامة المصنَف والتي تحتوي على أجزاء مختلفة ؛ السـميكة  
منها والمرنة ، كما استفادة الباحثة من خامة األشمغة المتعـددة األلـوان ، ومـن أجـزاء     

ت األشرطة والكلف السادة منهـا والمطـرزة وبخامـات    متنوعة التطريز بها ، كما استخدم
  .متنوعة 

  الخامات الغير نسجية : ثانياً 
وهي الخامة التي ال يدخل في تكوينها الخيوط ، وهي إما أن تكون مـن المعـدن ، أو   
البالستك ، أو الجلد ، أو األخشاب أو الزجاج ، وقد استخدمت الباحثة الخامات الغير نسجية 
والتي تمثلت في الخرز الزجاجي ، والخرز الخشبي ، والترتـر ، وفصـوص الكريسـتال ،    

  . الشنكار والكبسون وأقفال السالسل والمشبك : مثل  والجلد ، وأدوات القفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  
  

  األزياء المنفذة  : أوالً 
  :التصميم المنفذ األول 

   الخامات المستخدمة: أوالً 
      

 
  
 
  

( خامة الشماغ األحمر              قماش الشيفون األبيض          قماش البونجيه  
)                                                                                               للبطانة 

  
 

 
  

                                                                                   
  مجموعة من األعقلة           حبل من الصوف ينتهي بأهداب         فصوص الكريستال 

 
                                                                               

 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا
للجزء  األحمر واألبيضقامت الباحثة بتنفيذ التصميم األول باستخدام خامة الشماغ  -

العلوي من التصميم ، وخامة الشيفون األبيض المبطن بقماش البونجيه على الجزء 
 .السفلي من التصميم 

قامت الباحثة بتصميم مجموعة من األعقلة والتي تم تنفيذها بواسطة محل مخصص  -
لصنع األعقلة ، وهي عبارة عن ستة أعقلة ذات السمك المتوسط ،  والتي تم تثبيتها 

، وحبل من الصوف منتهي  نهاية طرفيهامع بعضها البعض ، وعمل عراوي على 
 .بأهداب ليتم قفل الحزام بواسطته 

احثة بإضافة بعض اللمسات الجمالية على خامة الشماغ ، والذي أبعدتها عن قامت الب  -
  .الطابع الخاص بالزي الرجالي ؛ من خالل إضافة وتوزيع فصوص الكريستال عليه 

  



 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                             

  
  
  
  
  

  
       

  
  ) ١(  منفذتصميم       

  



 

  
  :الثاني  التصميم المنفذ

  الخامات المستخدمة : أوالً 
  
  

  
  
  
  

المصنَف ( قماش الشانتون األسود          خامة الوزرة           قماش الساتان األصفر   
(  
  
  
  

                                   
 فصوص الكريستال                                     

  
  األساليب المتبعة في التنفيذ : ثانيا 
قامت الباحثة بتنفيذ التصميم الثاني باستخدام خامة الساتان األصفر للقطعة الداخلية من  -

التصميم ، وخامة الشانتون األسود على القطعة الخارجية من التصميم ، وخامة           
 .على حواف القطعة الخارجية ) المصنَف ( 

: والمكون من ثالثة ألون وهي ) المصنَف ( باختيار جزء من خامة قامت الباحثة  -
وتنظيف حوافها ، األسود واألبيض واألحمر واألصفر ، وقصها بشكل شرائط ، 

 .الخارجية من التصميم من القطعة  وتثبيتها ككلفة على فتحتي األمام وعلى األكمام

واألسود على الكلفة ؛ تمت إضافة وتوزيع فصوص الكريستال ذات اللون األصفر  -
  .  إلعطائها شكالً أكثر جماالً 

  
  
  



 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  

  ) ٢( تصميم منفذ    
  



 

  
   الثالثالتصميم المنفذ 

  الخامات المستخدمة : أوالً 
  
  
  

               
القطيفة  قماش    

  العودي الغامق        قماش التفتا العودي            قماش الشيفون العودي 
  
  
  
  

  المطرز كلفة من الشيفون)            للبطانة ( قماش الساتان                  
 
  

 األساليب المتبعة في التنفيذ : ثانيا 
خامة القطيفة وقماش التفتا وكلفة من قامت الباحثة بتنفيذ التصميم األول باستخدام  -

فصوص الكريستال والترتر والخيوط المعدنية : الشيفون المطرز بعدة خامات مثل 
الذهبية للجزء العلوي من التصميم ، وخامة الشيفون المبطن بقماش الساتان على 

 .الجزء السفلي من التصميم 

ف للفستان ، وربطهما مع قامت الباحثة بعمل شريطان من األمام وشريطان من الخل -
 ) . x( بعضهما البعض على الكتف بشكل عالمة 

تم تثبيت الكلفة فوق الشريطان من األمام والخلف ، بعد رفعهما إلى األعلى وتثبيتهما  -
 .  على الكتف 

  
  
  



 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  ) ٣( تصميم منفذ 
  



 

  
   الرابعالتصميم المنفذ 

  الخامات المستخدمة : أوالً 
  
  
  

  قماش الشانتون             قماش التل المطرز                شرائط من التل السادة       
  
  
  

  فصوص الكريستال           شريطة من الساتان بفصوص الكريستال                  
 

  
 األساليب المتبعة في التنفيذ : ثانيا 
الرابع من خامة الشانتون الفوشي للقطعة الداخلية من قامت الباحثة بتنفيذ التصميم  -

التصميم ، وقماش التل المطرز آلياً بخيوط الحرير والترتر على القطعة الخارجية من 
 . .التصميم 

قامت الباحثة بتنفيذ األكمام والتي ابتكرت من الثوب المرودن ، وذلك من خالل عمل  -
ن خامة التل السادة ، وتثبيتها على أطراف كم القطعة الخارجية من عدة شرائط م

 . التصميم 

تم تزيين أطراف القطعة الخارجية من التصميم على فتحة األمام والياقة واألكمام ؛  -
 .بشرائط من الساتان وفصوص الكريستال ، إلعطاء قيمة جمالية أكثر للتصميم 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  )  ٤( تصميم منفذ                                      

  
  
  



 

   الخامسالتصميم المنفذ 
  الخامات المستخدمة : أوالً 

  
  
  
  

األسود           قماش الشيفون            
  قماش البونجيه ألسود للبطانة 

  
  
  
  

  كلفة من قماش القطيفة والمطرزة           فصوص الكريستال      
  بالخيوط القطنية الذهبية          

 
  

 األساليب المتبعة في التنفيذ : ثانيا 
تم تنفيذ التصميم الخامس من خامة الشيفون األسود والمبطن بقماش البونجيه األسود  -

 . على كامل الزي

، والتي تشبه  بالخيوط القطنية الذهبيةتم اختيار كلفة من القطيفة األسود والمطرزة  -
إلى حد كبير التطريز المستخدم في  السديري من أزياء الفنون الشعبية في المنطقة 

 .الوسطى ،  

  اللون األصفر تم تزيين الكلفة وذلك  خالل توزيع فصوص الكريستال ذات  -
  
  
  
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  )  ٥( تصميم منفذ 
  
  
  



 

  : السادسالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
   

  قماش كريب على ساتان أبيض            قماش التل المطرز بالترتر    
  الذهبي والفضي                                                    

  
  
  
  

  شريطة من القطيفة                     بروش من الكريستال          
         

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

الذهبي والفضي  على الجزء  من قماش التل المطرز بالترتر تم تنفيذ التصميم السادس -
 .العلوي من التصميم ، وقماش الكريب على ساتان على الجزء السفلي من التصميم 

تم تنفيذ حزام عريض للموديل من قماش الكريب على ساتان وقماش التل المطرز  -
بالترتر الذهبي والفضي ، وتثبيت شريطة من القطيفة البيضاء على منتصف الحزام ، 

من فصوص الكريستال واللؤلؤ والحلقات واألشكال المعدنية المختلفة، وتركيب بروش 
 . وقد تم تثبين الشنكار على حافتي الحزام لقفله 

  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ) ٦( تصميم منفذ 
  

  
  
  



 

  : السابعالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  قماش الشانتون األحمر                          قماش الكريب على ساتان األسود          
  
  
  

           
  كلفة من الدانتيل بطرف واحد                         كلفة من الدانتيل بطرفين       

 
                                                                               

 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا
قامت الباحثة بتنفيذ التصميم السابع من قماش الشانتون األحمر على كامل الزي ،  -

وعمل بطانة له من قماش الكريب على ساتان األسود ، وإظهار جزء من البطانة 
 .سم من خط الذيل  ٦الداخلية بمقدار 

تم تنفيذ حزام عريض خارجي من نفس خامة البطانة الداخلية ، وإضفاء لمسة جمالية  -
 .  أكثر له من خالل تثبيت كلفة من الدانتيل األسود بطرفين على طرفي الحزام 

تم تثبيت كلفة من الدانتيل األسود بطرف واحد لذيل الفستان على قماش الشانتون  -
 .األحمر 

  
  

  
  
  
  



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  ) ٧( تصميم منفذ 
  

  
  



 

  
  

  : الثامنالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  قماش القطيفة األسود                          كلفة من تطريز الزري                
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

 . قامت الباحثة بتنفيذ التصميم الثامن باستخدام قماش القطيفة األسود على كامل الزي  -

قامت الباحثة باالستفادة من تطريز البشت ، وقصـه ، وتنظيفـه مـن األطـراف ،      -
 .الستخدامه ككلفة تركب على الفستان من األمام والخلف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

  )  ٨( تصميم منفذ                                           
  



 

  
  

  : التاسعالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  قماش الشانتون األبيض                           خامة الشماغ األسود واألبيض           
  
  
  
  
  

  كثل الشماغ                                       فصوص الكريستال             
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

قامت الباحثة بتنفيذ التصميم التاسع  باستخدام قماش الشانتون األبـيض علـى كامـل     -
 . الزي

استخدمت الباحثة خامة الشماغ األسود واألبيض كقطعة خارجية للجالبية تثبت علـى   -
 . منطقة الصدر وحواف األكمام بالكامل

فصوص الكريستال األسود على خامة  إضفاء لمسة جمالية للزي وذلك من خالل تزيع -
 .  الشماغ األسود واألبيض 

  
  
  
  



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  )  ٩( تصميم منفذ 
  



 

  
  

  : العاشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  
  

  الموسلين قماش التل المطرز               قماش التل السادة                 قماش     
  بألوان مختلفة                                             

  
  
  
  

  قماش البونجيه للبطانة                   فصوص الكريستال               
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

التل المطرز والمـبطن بقمـاش   قماش العاشر باستخدام قامت الباحثة بتنفيذ التصميم  -
 .البونجيه على كامل الزي 

استخدم التل السادة لعمل طبقات متتالية من للتصميم من الخلـف ، واسـتخدم قمـاش     -
 .الموسلين على حافتي الطبقات 

 .ل إلضفاء لمسة جمالية أكثر له تم توزيع فصوص الكريستا -

  
  
  
  
  



 

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

  ) ١٠( تصميم منفذ                                       
  



 

  
  

  : الحادي عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

            
  والمطبوع              قماش الساتان  قماش الحرير الزهري        قماش التل البيج   

  برسومات نباتية                                      
  
  
  
  

 قماش البونجيه                         جيبون        

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

تم تنفيذ التصميم الحادي عشر باستخدام قماش التل المطبوع برسومات نباتية والمبطن  -
بقماش الساتان على الجزء العلوي من التصميم ، وقماش الحرير الزهـري المـبطن   
بقماش التل و البونجيه إلعطاء التصميم االتساع المطلوب على الجزء السـفلي مـن   

 .   تصميم ال

تم اختيار أجزاء معينة من رسومات قماش التل المطبوع بالرسومات النباتية ، وقصها  -
 .  ، وتقويتها بخامة الجيبون ، وتوزيعا للجزء األيسر من التصميم على ثنيات الدرابيه 

 
  
  
  



 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  )  ١١( تصميم منفذ    
  



 

  
  

  : الثاني عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

قماش الشانتون الرصاصي       قماش الشيفون الوبري         قماش التل المطرز   
  بالترتر 

  
  
  
  
  

  بروش من فصوص الكريستال           أشرطة من الساتان             
  
  

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

تم تنفيذ التصميم الثاني عشر باستخدام قماش الشانتون الرصاصي للقطعة الداخلية من  -
 .التصميم ، وقماش الشيفون الوبري للقطعة الخارجية من التصميم 

تم تنفيذ حزام عريض للتصميم من قماش التل المطرز بالترتر الفضي ، وأشرطة من  -
 .الساتان العريضة والرفيعة على منتصف الحزام 

 .تم تثبيت بروش دائري الشكل من فصوص الكريستال الفضية على منتصف الحزام  -

  
  
  
  



 

  
  
  
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       

  ) ١٢( تصميم منفذ 



 

  
  
  
  

  : الثالث عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  قماش القطن                                   خامة الشماغ   
  
  
  

 خامة الجلد                          بكلة من فصوص الكريستال                   

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

 .تم تنفيذ التصميم الثالث عشر باستخدام قماش القطن األسود على كامل التصميم  -

بعـرض  تم تنفيذ حزام خارجي ، وذلك من خالل أخذ قطعة من خامة الجلد ، وقصها  -
سم ، وطول مناسب لمحيط الوسط ، وتلبسه بخامة الشماغ األسود واألبيض بالكامل  ٤

، وتركيب بكله من فصوص الكريستال عليه ، وقد تم تثبيت كبسـون علـى حـافتي    
  .الحزام لقفله 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  ) ١٣( تصميم منفذ                                       



 

  
  
  

  : الرابع عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  قماش الكريب                                قماش التل السادة                    
  
  
  
  

  كلفة معدنية من فصوص الكريستال                       
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

تم تنفيذ التصميم الرابع عشر باستخدام قماش الكريب الذهبي على كامل التصميم ، مع  -
إضافة طبقة ثانية من قماش التل السادة وبشكل درابيه بداية من العنـق حتـى قصـة    

  .األمبير 

تم إضافة كلفة معدنية من فصوص الكريستال الذهبي وتثبيتها حـول العنـق وقصـة     -
 . الدرابيه 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  )  ١٤( تصميم منفذ                                     

  



 

  
  
  

  : الخامس عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  خامة السلك المقوى                  خرز ملون                      ترتر        
  
  
  
  

  شرائط من القطيفة          كور من فصوص الكريستال                         
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

من أزياء الفنون تم ابتكار التصميم الخامس عشر من خامة المصنَف المتعدد األلوان ؛  -
 .سم  ٧٠سم ، وطول  ٥الشعبية في المنطقة الجنوبية ، وهو عبارة عن حزام بعرض 

تم تنفيذ الحزام باستخدام خامة السلك المقوى األسود اللون وتطريزه بالترتر األسـود   -
 .والخرز الملون كالذهبي واألخضر واألحمر 

على طرفي الحزام ؛ بغرض قفـل  تم تثبيت شريطان من خامة القطيفة السوداء اللون  -
 .الحزام بواسطتهما ، وتثبيت كور من فصوص الكريستال على نهاية تلك األشرطة 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  ) ١٥( تصميم منفذ 
  
  
  
  

  
  



 

  : السادس عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  خامة األشمغة                               شرائط من الساتان                 
  
  
  
  

  حبال الصوف المنتهية باألهداب                    فصوص الكريستال           
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

تم ابتكار التصميم السادس عشر من خامة الشماغ األحمر واألبيض ، وخامة الشـماغ   -
األبيض السادة ، ومن خامة العقال ،  وهو عبارة عن قالدة من حبال الصوف المنتهية 

 .باألهداب و التي توضع عادة على الجزء الخلفي من العقال 

قامت الباحثة باختيار أجزاء معينة من خامة الشماغ األحمـر واألبـيض ، والشـماغ     -
األبيض السادة ، وقصها على شكل مربعات متساوية ، وتثبيت شرائط مـن السـاتان   

 .على حوافها ، وتوزيع فصوص الكريستال عليها 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

  )  ١٦( تصميم منفذ                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : السابع عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  

  خامة الشماغ األسود واألبيض                           
  
  
  

  شريطة من الساتان                    فصوص الكريستال           
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

تم ابتكار التصميم السادس عشر من خامة الشماغ األسود واألبيض ، وهي عبارة عن  -
 .بكلة للشعر 

من خامة الشماغ األسود واألبيض ؛ وذلك باستخدام جزئين من تطريـز   تم تنفيذ البكلة -
الجزء ذو الخطوط األفقية العريضـة ، والخطـوط الرأسـية    : الشماغ األلي ؛ األول 

 .الجزء ذو الخطوط المنكسرة : ، الثاني ) كاروهات ( الرفيعة بشكل 

ـ   - وص الكريسـتال  تم تركيب شريطة من الساتان األسود على البكلة ، وتزيينهـا بفص
 .  السوداء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  

 ) ١٧( تصميم منفذ                                           
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  



 

  : الثامن عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  خامة المصنَف                      خيط من القيطان األسود             
  
  
  

  فصوص الكريستال 
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

تم ابتكار التصميم الثامن عشر من خامة المصنَف ، وهي عبارة عن قالدة طويلة مـن   -
خيط القيطان األسود ، وتعليقة تم اختيارها من حافة خامة المصـنَف الـذي يتميـز    

 .بسماكته ، واحتوائه على شريط منسوج عريض بزخارف هندسية ينتهي بأهداب 

 .                        تال الملون تم تزيين القطعة بالكامل بفصوص الكريس -

تم عمل عقدة على حافتي القالدة بشكل يتم من خالله التحكم في تكبيير وتصغير طول  -
 .القالدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )  ١٨( تصميم منفذ         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : التاسع عشرالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  

  قماش الشانتون           قماش الكريب على ساتان        خامة المصنَف       
  
  

                            
  

 شرائط من الساتان        فصوص الكريستال                     

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

تم ابتكار التصميم التاسع عشر من خامة المصنف ، وهي عبارة عـن حقيبـة ، تـم     -
تنفيذها باستخدام قماش الشانتون األسود ، وتبطينها بقمـاش الكريـب علـى سـاتان     

 .األسود

وفصوص  تم تنفيذ كلفة من خامة المصنف مستطيلة الشكل ، وتزيينها بشرائط الساتان -
 . الكريستال األسود واألصفر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )  ١٩( تصميم منفذ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :العشرون التصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

  خامة المصنَف            شرائط من الساتان        فصوص الكريستال      
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

سم  ٦تم ابتكار التصميم العشرون من خامة المصنف ، وهو عبارة عن حزام بعرض  -
 .سم  ٩٥، وطول 

تم تنفيذ الحزام من خامة المصنف وتزيينها بشرائط السـاتان وفصـوص الكريسـتال     -
 . األسود واألصفر ، وقد تم تركيب شنكار على طرفي الحزام كوسيلة لقفله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )  ٢٠( تصميم منفذ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : الحادي والعشرونالتصميم المنفذ 
   المستخدمةالخامات : أوالً 

  
  
  

الشماغ  خامة  خامة الشماغ األبيض السادة    
  األحمر واألبيض    قماش الكريب على ساتان

  
  
  
  

 شرائط من الساتان           كلفة بطرفين              فصوص الكريستال          

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

من خامة الشماغ األبيض السادة وخامة الشـماغ  تم ابتكار التصميم الحادي والعشرون  -
األحمر واألبيض ، وهي عبارة عن حقيبة مستطيلة الشكل ، من خامة الشماغ األبيض 

 .السادة والمبطن بقماش الكريب على ساتان األبيض 

ن خامة الشماغ األحمر واألبيض وخامة الشماغ األبيض السادة على تم تنفيذ بروش م -
شكل ورود ، وإضافة كلفة من الدانتيل األسود بطرفين ، وتزيينها بشرائط من الساتان 

 .البيضاء والحمراء وبفصوص الكريستال الحمراء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )  ٢١( تصميم منفذ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : الثاني والعشرونالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  

 خامة الشماغ                كلفة من الجوبير                 فصوص الكريستال         

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

من خامة الشماغ األحمر واألبيض والذي يمكـن  والعشرون  الثانيتم ابتكار التصميم  -
االستفادة منه بعد أن يستغنى عنه البسه ، وهو عبارة عن شال تم تنفيذه باختيار جزء 

 .من خامة الشماغ والذي يحتوي على خطوط منكسرة والخطوط العرضية العريضة 

م تزيين الشال بكلفة من الجوبير األحمر واألبيض ، وتثبيتها علـى حافـة الشـال ،    ت -
 .وتوزيع فصوص الكريستال ذات األحجام المختلفة عليها بالكامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  )  ٢٢( تصميم منفذ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  : الثالث والعشرونالتصميم المنفذ 
   المستخدمةالخامات : أوالً 

  
  
  
  

 خامة الشماغ                  كلفة بطرفين                        مشبك       

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

الشماغ األحمر واألبيض ، وهو عبـارة  من خامة والعشرون  الثالثتم ابتكار التصميم  -
عن بروش تم تنفيذه من خامة الشماغ وتشكيله على شكل وردة كبيـرة ، وإحاطتهـا   

 .بكلفة من الدانتيل ذات الطرفين باللون األسود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  )  ٢٣( تصميم منفذ                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : الرابع والعشرونالتصميم المنفذ 
   الخامات المستخدمة: أوالً 

  
  
  
  
  خامة الشماغ األسود واألبيض        خرز خشبي                شريطة من الساتان   
  
  
  
  

  فصوص الكريستال                    قفل سلسلة                     
 

                                                                               
 األساليب المتبعة في التنفيذ :  ثانيا

من خامة الشماغ األسود  واألبيض ، وهي عبارة والعشرون  الرابعتم ابتكار التصميم  -
 :عن قالدة تم تنفيذها على مرحلتين 

سـم ، وتـم تركيـب     ٢٠رة عن خيط معدني بطول عمل السلسلة ، وهي عبا: أوالً  -
الخرز الخشبي االسطواني الشكل به ، وعمل قفل بخطاف وحلقة معدنية على نهـايتي  

 .الخيط المعدني 

عمل التعليقة ، وهي عبارة عن قطعة مربعة الشـكل ، تـم ثنـي طرفيهـا ،     : ثانيا  -
 . لة من خالله وتثبيتهما مع بعضهما البعض ، مع ترك فراغ يسمح بمرور السلس

 . تم تزيين التعليقة بشريطة من الساتان األسود على حوافها ، وبفصوص الكريستال  -
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  والتوصيات النتائج
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  النتائج
 أهمية تتضح للبحث والتحليلية الوصفية والدراسة النظرية للدراسة السابق العرض من -

 للمواطن نادرة فرصة إعطاء في)  الجنادرية(  والثقافة للتراث الوطني المهرجان
  : أهمها مختلفة جوانب من معه والتعايش ماضيه عن قرب من للتعرف السعودي

   التراثية الناحية:  أوالً
 المملكة تراث على الحفاظ في)  الجنادرية(  والثقافة للتراث الوطني المهرجان حرص -

 يمارسونها كانوا التي القديمة اليدوية الحرف إحياء خالل من وذلك السعودية العربية
 مكانة التراثي النشاط احتل وقد ، االنقراض حيز أغلبها دخل والتي ، قديماً أجدادنا
 الدكاكين من يتألف شعبي سوق له وخصص المهرجان نشاطات في رئيسية

  .  محتوياتها على المهرجان زوار الطالع والخارجية الداخلية والساحات والمعرض

  الثقافية الناحية:  ثانيا
 الندوات إقامة خالل من وذلك الثقافية الناحية على الوطني المهرجان اهتم -

 وعالمياً عربياً والمثقفين المفكرين من عدداً ضمت التي والفكرية األدبية والمحاضرات
 بناء في واإلسالمية العربية الحضارة حول الحوار إثراء في ساهموا والذين ،

 للكتاب معرض إقامة إلى باإلضافة ، والحاضر الماضي في الكونية الحضارة
 . والوثائق للصور ومعرض

   الفنية الناحية:  ثالثًا
 تمثل شعبية ورقصات عروض تقديم على والثقافة للتراث الوطني المهرجان اهتم -

 للفنون معارض إقامة إلى باإلضافة ، المختلفة السعودية العربية المملكة مناطق
 . المسرحية العروض إلى باإلضافة ، سعوديين وفنانات لفنانين التشكيلية

  
 

   الرياضية الناحية:  رابعا
 إقامة خالل من وذلك الرياضية الناحية على والثقافة للتراث الوطني المهرجان حرص -

  .    الشعبية واأللعاب الفروسية وعروض للهجن سباق



 

  : على ينص الذي األول الفرض صحة ثبوت سبق مما ويتضح
 النشاطات في)  الجنادرية(  والثقافة للتراث الوطني المهرجان دور عن الكشف إمكانية

  . السعودية العربية للمملكة والثقافية التراثية
 الشعبية الفنون ألزياء الوصفية التحليلية والدراسة التاريخية الدراسة خالل من يتبين -

 المهرجان في تعرض والتي ، المختلفة السعودية العربية المملكة مناطق في ومكمالتها
 :  أهمها عوامل بعدة ومكمالتها األزياء تلك تأثر)  الجنادرية(  والثقافة للتراث الوطني

   التاريخي العامل:  أوالً
 أزياء أن نجد)  السعودية العربية المملكة(  البحث لمنطقة التاريخية الدراسة خالل من -

 من بالعديد يزخر كان التي المنطقة بتاريخ تأثرت قد ومكمالتها الشعبية الفنون
 األحزمة كارتداء الشعبية الفنون أزياء أغلب على ذلك انعكس فقد ، المتوالية الحروب
 . السالح بالذخيرة المحملة

 ، الثوب(  مثل اإلسالمية العصور منذ كانت التي األزياء بعض بارتداء التمسك -
 ) ) . الدقلة(  الجبة ، العمامة ، اإلزار ، السروال

 الهندسية الزخارف وجود بكثرة تتميز التي اإلسالمي الطابع ذات الزخارف استخدام -
 .  األرواح ذات الزخارف استخدام انعدام مع ، المتكررة والنباتية

 وهي ؛ الغترة:  مثل عربي غير أصل من مسميات ذات الشعبية الفنون أزياء بعض -
 ،)  شَلْوار(  وأصلها فارسية كلمة هيو ؛ والسروال ،)  جتر(  أصلها فارسية كلمة

 ، فارسية كلمة وهي والبشت ،)  الفالنال(  أصلها فارسية كلمة وهي ؛ والفانيلة
 ، وكمر ، وفارسية تركية كلمة وهي ؛ وقاووق ، انجليزية كلمة وهي ؛ والجاكيت

 . فارسية كلمة وهي

   الجغرافي العامل:  ثانيا
 ومكمالت بأزياء السعودية العربية المملكة في الشعبية الفنون ومكمالت أزياء تأثرت -

 دول بأزياء الشرقية المنطقة في الشعبية الفنون أزياء تأثر فنجد ؛ لها المجاورة الدول
 الشعبية الفنون أزياء تأثرت كما ،)  الغترة لف وطريقة والفانيلة الوزار(  العربي الخليج



 

 الوزرة(  وعمان كاليمن لها المجاورة الدول ومكمالت بأزياء الجنوبية المنطقة في
 الشعبية الفنون أزياء تأثرت كما ،)  الرأس على الشماغ لف وطريقة والخنجر والقميص

 الثوب كتشابه(  المصرية الجمهورية في الشعبية الفنون بأزياء الغربية المنطقة في
 كون إلى باإلضافة ،)  المصرية المضلة رقصة في المستخدم الثوب مع الحويسي
 بهم المنطقة أزياء تأثر نجد ؛ والمعتمرين الحجاج إليها يفد منطقة الغربية المنطقة
      والبقشة ، السديري ولبس ، العمة لف(  حيث من والهند الشام دول بأزياء كتأثرهم

 ، الغباني(  مثل الشعبية الفـنون ألزياء المستخدمة األقمشـة ومسميات ،)  الكمر( 
 ) ) .  والحلبي

 باستثناء السنة أيام معظم عام بشكل حار مناخ بأنه السعودية العربية المملكة مناخ يتميز -
 أزياء في المستخدمة األلوان و الخامات اختار على ذلك انعكس مما ، الجبلية المناطق
 اإلجهادات تحمل على تساعد والتي الخفيفة الخامات استخدمت فقد ؛ الشعبية الفنون

 المناطق في كالصوف الثقيلة الخامات استخدمت بينما ، والرطوبة للعرق وامتصاصها
 المنطقة من الجبلية والمناطق المملكة من الشمالية المناطق كبعض البارد الجو ذات

 أشعة انعكاس على تساعد التي الزاهية األلوان غالبا استخدمت فقد األلوان أما ، الجنوبية
 على تساعد التي أزيائها في الداكنة األلوان فتستخدم الباردة المناطق أما ، الشمس

 . الشمس أشعة امتصاص

  
 

    االقتصادي العامل:  ثالثًا
 اليومية الحياة في ترتدى كمالبس واستخدامها الشعبية الفنون أزياء من االستفادة يمكن -

 وأغطية المزند والثوب والقميص)  المصنف(  والوزره  والفانيله والوزار  كالثوب ،
 .  والعقال والطاقية والشماغ كالغتره ؛ الرأس

   االجتماعي العامل:  رابعا
 الفنون أزياء لبعض لمرتديها األزياء نوعية اختيار على االجتماعي العامل أثر
 التي األزياء استخدام إلى يميل الشباب فئة أن فنجد ، والدقلة الحويسي كالثوب الشعبية

 ، الزاهية األلوان ذات األقمشة استخدام ميلهم إلى باإلضافة ، والزخرفة التطريز فيها يكثر



 

 داكنة ألوان ذات وأقمشة أقل وزخارف تطريز ذات أزياء استخدام إلى السن كبار يميل بينما
   . الوقار على تدل

  : على ينص الذي الثاني الفرض صحة ثبوت سبق مما ويتضح
 أزياء وأنماط واالجتماعي واالقتصادي والجغرافي التاريخي العامل بين عالقة توجد
  . الجنادرية مهرجان في ومكمالتها الشعبية الفنون
  : للبحث والتحليلية الوصفية الدراسة خالل ومن

 سبعة على والتعرف ، الشعبية الفنون أزياء من نوعاً عشر خمسة عن الكشف تم -
  الشعبية الفنون مكمالت من أنواع وستة ، الرأس أغطية من أنواع

 لتستوحي صياغتها وإعادة ومكمالتها الشعبية الفنون أزياء تحليل الباحثة استطاعت -
 خطوطها مستلهمة ، واألصالة الحداثة بين يجمع تصميماً وأربعون خمسة منها

 .  ومكمالتها األزياء تلك من ارتدائها وطريقة وخاماتها

 من أو منها المصنوعة الخامات في سواء ؛ بالتنويع غنية الشعبية الفنون أزياء إن -
 ثريا ينبوعاً بها الذي التنويع من يجعل مما ، تحتويها التي الزخارف أو األلوان ناحية

 . معاصرة تصميمات الستلهام

 الشعبية الفنون أزياء من المبتكرة التصميمات من النهائي عدد إنتاج الممكن من -
 .  ومكمالتها

 الشعبية الفنون أزياء من مبتكره تصميمات إخراج في الحاسوب استخدام الممكن من -
 .  ومكمالتها

 الخامة حيث من متنوعة الشعبية الفنون بأزياء الخاصة الرجالية األزياء لكون نظراً -
 نسائية تصميمات البتكار غنياً مصدراً لتكون منها االستفادة امكن مما ، واأللوان

 ، الجونالت ، الجالبيات ، الفساتين(  مثل المختلفة للمناسبات االستخدامات عديدة
 ) . اشاربات ، أساور ، سالسل ، حقائب ، أحزمة ، لوحات ، الباليز

 الكثير الستلهام مصدراً منها يجعل مما وغناها تنوعها ومدى ، االستعراضات تلك خالل ومن
  :  على ينصان واللذان والرابع الثالث الفرضين أن القول يمكن ، المبتكرة التصميمات من

 . السعودية العربية بالمملكة الشعبية الفنون أزياء وتوثيق تسجيل إمكانية -



 

 .  ومكمالتها الشعبية الفنون أزياء دراسة من معاصرة تصميمات استلهام إمكانية -

   .  البحث خدمة في صحتهما ثبوت تم فقد
  
  

  التوصيات
 السعودية العربية بالمملكة والفنون الثقافة جمعيات اهتمام تكثيف إلى الدعوة .٤

 والمنشورات الكتب وإصدار المعارض إقامة خالل من وذلك ، الشعبية بالفنون
 المواطن وتعريف السعودية العربية بالمملكة الشعبية الفنون أهم على تركز التي

 . بها السعودي وغير السعودي

 المختلفة المملكة مناطق في والثقافة بالتراث يهتم مهرجان من أكثر إقامة .٥
 . الشعبية بفنونها منطقة كل أجيال لتعريف

 ليكون ، نواحيه جميع من الملبسي التراث بتوثيق خاصة لجان هناك يكون أن .٦
 .  الشعبية األزياء دراسة في به يستعان مركز بمثابة

 الكتب بكافة وتزويدها ، فروعه بجميع الشعبي بالتراث خاصة مكتبة إنشاء .٧
 المملكة أنحاء جميع في الشعبية بالمأثورات الخاصة العلمية والمعاجم والمراجع

 . 

 باألزياء المهتمة الدراسات ونشر طباعة لتبني التعليمية المؤسسات دعوة .٨
 .  الملبسي بالتراث تهتم التي الدراساتو البحوث في منها لالستفادة الشعبية

 ، األزياء تصميم تخصص مجال في الجامعات بين قائم تعاون هناك يكون أن .٩
 انجازه يتم بما للتعريف ، األزياء عروض وإقامة والمعلومات الخبرات لتبادل

 .    العلمية األبحاث خالل من

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  :مقدمة 
نظرا لكون أزياء الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية ذات جذور تاريخية ولهـا  
دور كبير في التعرف على تراث وثقافة وأصالة المنطقة التـي تنتمـي إليهـا والتـي يقـوم      

بدور كبير في الجمع بينها من خـالل فـرق   ) الجنادرية ( المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
ن الشعبية التي تقوم بعرض رقصات شعبية تعبر عن تراث كل منطقة من مناطق المملكة الفنو

، من هنا جاءت الضرورة إلى دراسة أزياء الفنون الشعبية وخاصة أنها تعرض فـي صـرح   
كبير كالجنادرية ، الذي لم يعد مهرجانًا على الصعيد المحلي فحسب ، وإنما أصبح مهرجانًـا  

ا دوليا عربيا خليجي.  
ومن هذا المنطلق وتماشيا مع اهتمام المملكة العربية السعودية بالتراث اختير بأن يكـون  
البحث منصبا لدراسة أزياء ومكمالت الفنون الشـعبية فـي مهرجـان الجنادريـة وابتكـار      

  . تصميمات معاصرة منها 

  :أهداف البحث 
ـ   .٥ ة فـي المملكـة   التعرف على أشكال أزياء الفنون الشعبية لمهرجـان الجنادري

 .  العربية السعودية

التعرف على تأثير العوامل التاريخية والجغرافية واالجتماعية واالقتصادية على  .٦
 . أزياء الفنون الشعبية

لتكـون   مبتكرةوذلك عن طريق وضع تصميمات ؛ تطوير أزياء الفنون الشعبية  .٧
 . مناسبة لتطورات العصر مع الحفاظ على عبق األصالة 

  : ث فروض البح
فـي  ) الجنادريـة  ( المهرجان الوطني للتراث والثقافة إمكانية الكشف عن دور  .٣

 . للمملكة العربية السعودية والثقافية النشاطات التراثية 

وأنمـاط   واالجتماعي توجد عالقة بين العامل التاريخي والجغرافي  واالقتصادي .٤
 . مهرجان الجنادريةأزياء الفنون الشعبية في 

 . تسجيل وتوثيق أزياء الفنون الشعبية بالمملكة العربية السعوديةإمكانية  .٥

 .إمكانية استلهام تصميمات معاصرة من دراسة أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها  .٦

  
  



 

  :الباب األول 
  :كالتالي وكانت  ،ذا الباب شرحا مفصالً لخطة البحث هيتناول 

  : الفصل األول 
  .المصطلحات وشمل على خطة البحث ، وتعريف 

  :الفصل الثاني 
  :تم عرض الدراسات السابقة للبحث ؛ كالتالي 

  .الدراسات المرتبطة بأزياء البيئة المحلية للبحث : أوالً 
  .الدراسات التي تناولت دراسة األزياء بشكل عام : ثانياً 
  .الدراسات التي اهتمت بتصميم األزياء والعملية االبتكارية : ثالثاً 

  : ني الباب الثا
  :وكانت كالتالي ؛ رض الدراسة النظرية للبحث عوقد تم 

  : الفصل األول 
من عدة نواحٍ ؛ كالناحية الجغرافية ، والسياسـية ،  المملكة العربية السعودية ة عن دراس

  .واالقتصادية ، واالجتماعية 

  :  الثانيالفصل 
  ) .الجنادرية ( وتم في هذا الفصل دراسة المهرجان الوطني للتراث والثقافة 

  :  الثالثالفصل 
  .وفي هذا الفصل تمت دراسة الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية 

  :  الرابعالفصل 
  :وشمل هذا الفصل على 

  .دراسة عامة عن تصميم األزياء : أوالً 
  .التفكير والعملية االبتكارية : ثانيا 

  
  
  



 

  :  الثالثالباب 
  :الثالث على  البابوشمل 

   :الفصل األول 
   : أساليب البحث وإجراءاته

  .وقد شمل هذا الفصل على أساليب ووسائل جمع البيانات ، والمنهج المتبع في البحث 
   :الفصل الثاني 

  : الدراسة التحليلية للبحث
قامت الباحثة بدراسة أزياء ومكمالت الفنون الشعبية في المملكـة العربيـة السـعودية ؛    

ة ؛ مسمى الرقصة الشعبية ، مكونات الزي ، الناحية الوظيفية للـزي ،  وشرح مفصل من ناحي
الخامة ، اللون ، طـول الـزي واتسـاعه ،    : الناحية الجمالية للزي ، تحليل الزي من خالل 

  .  أجزاء الزي ، التطريز والزخرفة
   :الفصل الثالث 

  : الدراسة التطبيقية للبحث
  :وقد شمل هذا الفصل على 

وقد تمكنت الباحثة من ابتكار خمسـين تصـميماً ملبسـيا    : التصميمات المبتكرة : أوالً 
  .وخمسة عشر مكمالً مبتكرة من أزياء ومكمالت الفنون الشعبية 

وقد تمكنت الباحثة من تنفيذ خمسة عشر زياً وخمسة عشـر  : التصميمات المنفذة : ثانيا 
  .لشعبية في المملكة العربية السعودية مكمالً مبتكرة من أزياء ومكمالت الفنون ا

  : والتوصيات النتائج
  :نتائج البحث كالتالي  أهم وجاءت
نجـد  ) المملكة العربية السعودية ( من خالل الدراسة التاريخية لمنطقة البحث  .٣

أن أزياء الفنون الشعبية ومكمالتها قد تأثرت بتاريخ المنطقة التي كان يزخـر  
الية ، فقد انعكس ذلك علـى أغلـب أزيـاء الفنـون     بالعديد من الحروب المتو

 . والسالحكارتداء األحزمة المحملة بالذخيرة  ؛ الشعبية

تأثرت أزياء ومكمالت الفنون الشعبية في المملكة العربية السـعودية بأزيـاء    .٤
 . ومكمالت الدول المجاورة لها

نوعة منها إن أزياء الفنون الشعبية غنية بالتنويع ؛ سواء في الخامات المص .٥
أو من ناحية األلوان أو الزخارف التي تحتويها ، مما يجعل من التنويع الذي 

  .بها ينبوعاً ثريا الستلهام تصميمات معاصرة 



 

  : التوصيات
  :وجاءت أهم التوصيات كالتالي

الدعوة إلى تكثيف اهتمام جمعيات الثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية  -٣
وذلك من خالل إقامة المعارض وإصدار الكتب والمنشورات بالفنون الشعبية ، 

التي تركز على أهم الفنون الشعبية بالمملكة العربية السعودية وتعريف المواطن 
 .السعودي وغير السعودي بها 

إقامة معرض يضم األزياء الشعبية ومكمالتها ، وتوثيقها بالمعلومات المهمة  -٤
 . التراث الشعبي وإحياءه كمسمى القطعة ومصدرها ، بهدف توثيق 

دعوة المهتمين في مجال تصميم األزياء باالهتمام باألزياء الرجالية كاهتمامهم  -٥
  .  باألزياء النسائية 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
  
  
  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

implement fifteen (15) dressing designs as well as fifteen (15) 
accessories; and all of them were created from the costumes and 
accessories of folk arts. 
 
Results & Recommendations: 
The most important results are as follows: 

3- The costumes and accessories of the folk arts the research 
region(  Kingdom of Saudi Arabia )  affected by the history of 
the region, which was characterized by rampant by successive 
fierce wars and unfortunate tribal fighting  , an act that was 
often reflected on the costumes of folk arts , such wearing 
remarkable and strong waist belts full of weapon and live 
ammunition. 

4- It is to be noted that costumes of folk arts are rich with 
diversification whether in respect of materials from which they 
were made or form the aspects of colors or the ornamentations 
they contain. This makes the diversification they are 
characterized with a very rich source for aspiration of 
contemporary designs. 

Recommendations: 
The most important recommendations: 

4- Invite those in charge of Culture and Arts Associations in the 
Kingdom of Saudi Arabia to intensify their due concern with 
the folk arts via organization of exhibitions, publication of 
books and leaflets that focus on the most significant arts in the 
Kingdom of Saudi Arabia so that both the Saudi citizen and 
non-Saudi individual can be able to properly understand them.   

5- Organize an exhibition for fork arts and their accessories 
together with their documentation by including attaching 
significant information about them such as the type of the piece, 
its source so as to document and revive folklore heritage 
information. 

6- Invite those concerned with designing costumes to give 
particular attention to men costumes like their concern with 
women's costumes. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Section One:  
This includes the research plan and its terminologies 
Section two: This exposes and reviews previous studies as follows: 
Firstly: Studies related to costumes of the local environmental covered 
by the research. 
Secondly: Studies that tackled generally the study of costumes. 
Thirdly: Studies that gave concern to designing costumes and creative 
process. 
Chapter Two: 
This presents the theoretical aspects of the research as indicated below: 
Section One:  
This is focused on a study of the Kingdom of Saudi Arabia from various 
geographical, political, economical and social aspects. 
Section Two: We studied in this section the National Carnival for 
Heritage and Culture (Janadriah) 
Section Three:  
In this section we covered adequately folk arts in the Kingdom of Saudi 
Arabia. 
Section Four:   
This comprises the following two sub-sections: 
Firstly: General study on costumes design. 
Secondly: Thinking and creative process. 
Chapter Three:  
This is composed of the following: 
Chapter One: 
This pertains to research methods and procedures as described below: 
It consists of methods and means for data collection as well as method 
followed in the research.  
Section two: 
This is centered on the analytical study of the research as follows: 
The researcher has studied the costumes and accessories of folk arts in the 
Kingdom of Saudi Arabia. This covers detailed description that dealt with  
the name of the particular national dance, component of the costume, the 
functional aspects of the costume, beautification   and analyzing the 
costume  through shedding light on its material, color,  length and width, 
parts and decoration. 
Section Three:  
This is the applied study of the research. 
This includes the following: 

Firstly: Creative Designs: The researcher was able to create fifty (50) 
dressing designs as well as fifteen (15) accessories; and all of them were 
created from the costumes and accessories of folk arts.                              



 

 

Summary 
 
 Introduction: 
  
 The costumes of the folk arts in the Kingdom of Saudi Arabia have deep 
root in history, and have a great role to play on shedding light on the 
heritage, culture and originality of the region to which they are affiliated. 
The Janadriah national Carnival for heritage and culture play a great role 
in connecting all these regions together via various the teams of the folk 
arts that display folklore dances that reflect the heritage of every 
particular region. Consequently, it became essential to conduct this study 
on costumes of folk arts, especially if we consider the fact that the dances 
are displayed on the stage of a big Carnival of Janadriah, which is no 
longer considered a local Carnival but an Arab, Gulf and international 
one. Based on this logic and in compliance with the concern given by the 
Kingdom of Saudi Arabia for heritage, this research was selected to be 
concentrated on the study of costumes and accessories of the folk arts 
displayed in the Janadriah National Carnival as well as creation of new 
contemporary designs. 
Objectives: These comprise the following: 

1- Know the types of costumes of folk arts worn during the 
Janadriah National Carnival in the Kingdom of Saudi Arabia. 

2- Know the effect of historical, geographical, social and 
economical factors on the folk arts. 

3- Promote costumes of folk arts via making created designs that 
suit age developments, together with retaining the essence of 
originality. 

Stipulations: 
1. There is a possibility of detecting the role of the national Carnival 

for heritage and culture (Janadriah) in the cultural and heritage 
activities in the Kingdom of Saudi Arabia. 

2. There is a relation between historical, geographical, economical 
and social elements and types of costumes of folk arts in the 
Janadriah national carnival. 

3. There is a possibility of recording and documenting costumes of 
folk arts in the Kingdom of Saudi Arabia. 

4. There is a possibility of aspiration of contemporary designs from 
the studying of costumes and accessories of folk arts.   

 
Chapter one: 



 

This presents a detailed description for the research plan as detailed 
below: 
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